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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Banc d'Espanya. 
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Previsió 

Pols Econòmic 
Del 26 de gener a l'1 de febrer de 2015 

 

 

 
 
Espanya   
La caiguda del preu del petroli es deixa sentir en 
l'economia espanyola, afavorint el creixement i el saldo 
corrent, però reduint la inflació  

 Sorpresa positiva del PIB en el 4T: amb un avanç del 
0,7% intertrimestral, la variació interanual se situa en el 
2,0% i el total anual, en l'1,4%. Encara no es disposa del 
detall per components, però tot apunta que el consum 
privat es manté com a principal motor de creixement: les 
vendes al detall van créixer un 6,5% interanual al 
desembre i la confiança del consumidor de gener mostra 
que aquesta tendència es manté en el 1T.  

 El preu del petroli pressiona l'IPC a la baixa. La inflació 
es va situar en el -1,4% al gener, quatre dècimes per sota 
del registre del desembre, a causa, sobretot, de la caiguda 
del preu del petroli (-17%).  

 El saldo per compte corrent registra un dèficit de 848 
milions al novembre (acumulat de 12 mesos), la qual cosa 
suposa una lleu millora pel que fa al saldo de l’octubre. 
Aquesta millora s'ha recolzat en l'avanç del superàvit 
turístic, la disminució del dèficit de rendes i la caiguda del 
preu del petroli. Aquest últim factor seguirà donant suport, 
temporalment, a la millora del saldo corrent els propers 
mesos. 

 El dèficit públic, molt a prop de l'objectiu fixat per a 
2014, del 5,5% del PIB. La desviació que molt 
probablement es produirà en el dèficit de les comunitats 
autònomes es compensarà amb els bons registres de 
l'administració central, local i de la Seguretat Social. 

 La recuperació del crèdit agafa impuls. En el conjunt de 
2014, la nova concessió de crèdit a les llars per a 
l'adquisició d'habitatges va registrar un fort creixement 
(23,5%). També va augmentar el crèdit destinat a les 
pimes (8,6%). En canvi, el nou crèdit a grans empreses 
continua encara per sota dels nivells de 2013, en part 
perquè aquestes empreses prefereixen altres formes de 
finançament. 

Unió Europea  
Lents avanços enmig de la incertesa grega  

 Tant el sentiment econòmic com el mercat laboral 
milloren a la zona de l’euro. L'índex de sentiment 
econòmic assoleix el nivell més alt dels últims sis mesos. 
Destaquen els repunts a Espanya i Itàlia, on també ha 
millorat sensiblement la confiança del consumidor. De 
moment, la taxa d’inflació se situa en el -0,6%, quatre 
dècimes per sota del registre del desembre, arrossegada 
pel component energètic. D’altra banda, la taxa d'atur de la 
zona de l’euro va disminuir una dècima fins a l'11,4% al 
desembre, el nivell més baix des de l’agost 2012.  
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EUA: PIB 
Variació intertrimestral i interanual, %  Previsió 
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IPC sense aliments

IPC sense aliments excl. IVA **

Nota:  *  IPC sense aliments (però amb energia), referència del BOJ. 
** No iclou la pujada de l'IVA a l'abril de 2014 del 5% al 8%. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del M. d'Interior i Comunicacions. 

Japó: IPC * 
Variació interanual, % 
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Dades previstes del 2 al 8 de febrer 

2 Espanya PMI manufactures (gen.) 
 Zona euro PMI manufactures (gen.) 
 Alemanya PMI manufactures (gen.) 
 EUA  ISM manufactures (gen.) 

3 Espanya Afiliats a la Seguretat Social i  
atur registrat (gen.) 

4 Espanya PMI serveis (gen.) 

 Zona euro PMI serveis (gen.),  
Vendes al detall (des.) 

 Alemanya PMI serveis (gen.) 
5 EUA Balança comercial (des.) 
6 Espanya Producció industrial (des.) 

 EUA  Ocupació (gen.) 
 

30-1-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro 0,05 0,00 -0,02

EUA 0,24 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,27 -0,01 -0,06
Tipus 10 anys Bund alemany 0,30 -0,06 -0,24

EUA 1,64 -0,16 -0,53
Espanya 1,42 0,05 -0,19

$/€ 1,129 0,01 -0,08
Dow Jones 17.165 -2,9% -3,7%
Euro Stoxx 50 3.351 -0,9% 6,5%
IBEX 35 10.403 -1,7% 1,2%
Brent a un mes $/barril 53,0 8,6% -7,6%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els EUA avancen a bon ritme mentre els preus al Japó 
continuen sense presentar la vitalitat esperada 

 El PIB dels EUA en el 4T 2014 va créixer un 0,7 
intertrimestral. L'avanç s'ha vist recolzat per l'empenta 
del consum privat i la recuperació de la inversió 
residencial, que van compensar la lleu desacceleració de 
la inversió no residencial i el retrocés de la despesa 
pública. El creixement de l'economia nord-americana per 
al conjunt de 2014 queda en el 2,4% (una dècima per 
damunt de la nostra previsió). D’altra banda, l'índex de 
confiança del consumidor va assolir al gener un nou 
màxim postcrisi (102,9 punts), cosa que mostra que la 
bona marxa del consum segueix en l'1T. 

 La inflació japonesa continua a la baixa. L'IPC general 
va créixer un 2,4% interanual al gener. Així mateix, l'IPC 
sense aliments però amb energia (utilitzat com a referència 
pel BOJ) va augmentar al desembre un 2,5% interanual, i 
un 0,5% si se’n descompta l'efecte de la pujada de l'IVA. La 
inflació s'allunya, així, de l'objectiu del 2% del BOJ. El 
mateix BOJ ha rebaixat notablement la seva previsió 
d'inflació per a l'any fiscal 2015, de l'1,7% a l'1,0%.  

Mercats financers 
La volatilitat repunta davant els esdeveniments polítics 
a Europa 

 La Reserva Federal, en mode “espera”. La primera 
reunió de l'any de l'entitat amb prou feines va aportar 
pistes addicionals en matèria de tipus d'interès. D'una 
banda, la institució va ressaltar el “sòlid” creixement de 
l'economia nord-americana i va destacar la robusta millora 
del mercat laboral i del consum de les famílies. D'altra 
banda, va constatar que la inflació segueix allunyant-se del 
seu objectiu de llarg termini. En paral·lel, la institució va 
incorporar els esdeveniments internacionals a la seva llista 
de consideracions a tenir en compte per modificar l'actual 
escenari de tipus d'interès molt baixos. En suma, la Fed ha 
optat per no precipitar-se i romandre pacient abans 
d'endurir el seu discurs. En aquest sentit, els inversors 
esperen que la Fed no es desviï d'aquesta pauta i situen la 
primera pujada de tipus al novembre. 

 Grècia i Rússia: dos focus que aviven les tensions en 
els mercats europeus. En el primer cas, les traves en les 
negociacions entre el nou Govern hel·lè i la troika han 
generat notables repunts en la rendibilitat del deute grec i 
intensos retrocessos a la borsa d'Atenes. Els dubtes sobre 
la solidesa del sector bancari han intensificat aquestes 
tendències. Amb tot, el contagi a la resta de mercats 
europeus ha estat moderat. En relació amb Rússia, 
diverses circumstàncies han revifat les turbulències: i) la 
possibilitat de noves sancions internacionals; ii) la rebaixa 
del seu rating per part de S&P, que el col·loca per sota del 
grau d'inversió; i iii) la depreciació del ruble (intensificada 
per la inesperada baixada del tipus d'interès oficial del 17% 
al 15 %). Aquest escenari ha generat noves tensions en el 
sistema financer del país. 
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