
 

 

Pols Econòmic 
 Del 2 al 8 de febrer de 2015 
 

 

35

40

45

50

55

60

01/10 11/10 09/11 07/12 05/13 03/14 01/15

PMI manufactures PMI serveis

Espanya: indicadors d'activitat 
Nivell 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 
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França Alemanya Zona euro

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 
 
 

Zona euro: índex d'activitat PMI compost 
Nivell 
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Serveis Construcció
Indústria Agricultura

Espanya: ocupació* 
Variació intermensual, milers 

Fonte: "la Caixa" Research, a partir de dades del MEiSS. 
Nota: *Sèrie desestacionalitzada. 

Zona euro: previsions de la Comissió Europea 
Variació anual, %  

       Previsió PIB 
Var. respecte 

previsió tardor 
2014 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Zona euro    0,8 1,3 1,9 0,2 0,2 

Alemanya 1,5 1,5 2,0 0,4 0,2 

França 0,4 1,0 1,8 0,3 0,3 

Itàlia -0,5 0,6 1,3 =    0,2 

Espanya 1,4 2,3 2,5 0,6    0,3 

Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea. 

 

 

 
 
Espanya  
El creixement de l’activitat i de l’ocupació s’accelera  

 El ritme de creixement de l'activitat s'intensifica. Els 
índexs PMI del mes de gener es van incrementar respecte 
del mes anterior, i apunten que el PIB seguirà avançant a 
bon ritme en el 1T. En concret, l'índex del sector serveis és 
el que més va pujar, fins als 56,7 punts, impulsat per les 
noves comandes. El seu homòleg de manufactures també 
va créixer, però de forma més moderada, fins als 54,7 
punts. Amb tot, la reculada de la producció industrial al 
desembre, del -0,9% interanual, afegeix una nota de 
cautela pel que fa a l’evolució de la indústria.  

 Segueix la recuperació del mercat de treball. La xifra 
d'afiliats a la Seguretat Social va créixer al gener (12.613 
en termes desestacionalitzats) i acumula, així, 18 mesos 
consecutius de pujades. L'evolució negativa de l'agricultura 
va ocultar la millora registrada en la resta de sectors, que 
van accelerar el ritme de creació d'ocupació. D’altra banda, 
l'atur registrat va davallar en 42.723 persones, en termes 
desestacionalitzats. El camí creixent de les expectatives de 
creació d'ocupació, especialment en la indústria, mostra 
que la reactivació del mercat laboral continuarà expandint-
se a tot el teixit productiu. 

Unió Europea  
Millora generalitzada de les perspectives de creixement 
a la zona de l'euro 

 La Comissió Europea millora les seves previsions 
econòmiques per a 2015 i 2016. La taxa de creixement 
per a la zona de l'euro assolirà l'1,3% enguany i l'1,9% 
l’any vinent, dues dècimes més que en les seves 
previsions de tardor. Malgrat la feble recuperació 
observada el 2014, la CE és optimista pel que fa a 2015. 
La millora de les previsions se sustenta, sobretot, en la 
baixada del preu del petroli, la depreciació de l'euro, 
l'ampliació del programa de compra d'actius del BCE i el 
pla Juncker d'inversions. Per primera vegada des de 2007, 
es preveu un creixement positiu per a tots els països de la 
zona de l'euro, encara que a diferents velocitats. Destaca 
la millora de les previsions per a Espanya (+0,6 p. p.) i per 
a Alemanya (+0,4 p. p.).  

 Els indicadors econòmics d’activitat comencen l’any 
amb bon peu. L’índex PMI compost de la zona de l'euro 
va arribar als 52,6 punts al gener, el nivell més alt dels 
darrers sis mesos. Segons aquest índex, tres de les quatre 
economies principals de la zona de l'euro (Alemanya, 
Espanya i Itàlia) van accelerar el seu ritme de creixement, 
per bé que França no aconsegueix sortir de la zona de 
contracció. Les vendes al detall, d’altra banda, van tancar 
2014 amb un augment del 2,8% interanual. 
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Dades previstes del 9 al 15 de febrer 

10 Espanya Compravenda d’habitatges (des.) 
 Xina IPC (gen.) 

12 Zona euro Producció industrial (des.) 
 EUA Vendes al detall (gen.) 

13 Espanya IPC (gen.) 
 Zona euro Avanç PIB (4T), Balança comercial (dic.) 
 Alemanya Avanç PIB (4T) 
 França Avanç PIB (4T) 
 Itàlia Avanç PIB (4T) 
 Polònia Avanç PIB (4T) 
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Taxa d'activitat (esc. esq.)

Taxa d'atur (esc. dta.)

EUA: mercat laboral 
         % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dep. de Treball. 
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Exportacions

Importacions

Nota: *Dades nominals. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de la Duana xinesa. 
 
 

Xina: comerç exterior de béns* 
Variació interanual (acumulat de 12 mesos), % 

6-2-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro 0,05 0,00 -0,03

EUA 0,24 +0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,26 -0,01 -0,06
Tipus 10 anys Bund alemany 0,38 +0,07 -0,17

EUA 1,96 +0,32 -0,21
Espanya 1,49 0,07 -0,12

$/€ 1,132 0,00 -0,08
Dow Jones 17.824 3,8% 0,0%
Euro Stoxx 50 3.398 1,4% 8,0%
IBEX 35 10.573 1,6% 2,9%
Brent a un mes $/barril 57,8 9,1% 0,8%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
El mercat de treball nord-americà continua millorant i les 
exportacions xineses deceben 

 El mercat laboral dels EUA comença l’any com el va 
acabar, amb bon peu.  Al mes de gener es van crear 
257.000 llocs de treball, significativament per sobre dels 
200.000 que indiquen un mercat fort. Així mateix, les 
dades del novembre i del desembre es van revisar 
substancialment a l’alça. D’altra banda, la taxa d’atur es va 
mantenir pràcticament estable (va pujar una dècima fins al 
5,7%). Tot i així, la baixa taxa d’activitat i els continguts 
avanços salarials (2,2% interanual al gener) mostren que 
encara hi ha un cert marge de millora en el mercat de 
treball. En aquest context, els indicadors de sentiment 
empresarial (ISM) del gener continuen situant-se en nivells 
clarament expansius, en els 53,5 i 56,7 punts per a les 
manufactures i els serveis, respectivament. 

 Cauen significativament les exportacions i les 
importacions de la Xina al gener.  Les exportacions 
nominals van decréixer un 3,3% interanual i la caiguda de 
les importacions va ser encara més acusada (del -19,9%). 
Malgrat que cal interpretar amb precaució els indicadors 
d’activitat del gener i del febrer, a causa de les distorsions 
que deriven del canvi de data de l’Any Nou xinès, 
l'alentiment continuat de les importacions és preocupant 
(vegeu el gràfic corresponent).  

Mercats financers 
L’evolució de les negociacions del govern grec centra 
l’atenció dels mercats 

 Sense acord sobre la qüestió grega. Les pretensions del 
nou govern hel·lè de suavitzar les condicions imposades 
pel rescat financer a la seva economia s’han topat amb la 
posició del BCE i d’Alemanya. L’autoritat monetària ha 
anunciat que no acceptarà deute sobirà grec com a 
col·lateral en les peticions de liquiditat dels bancs a partir 
de l’11 de febrer. Així, el BCE aboca els bancs grecs a fer 
servir la facilitat de liquiditat d’emergència (ELA), el tipus 
d’interès de la qual és superior al de les operacions 
ordinàries. D’altra banda, el ministre de Finances alemany 
ha expressat el seu desacord amb la proposta grega. La 
resposta als mercats ha estat continguda i localitzada en 
els títols grecs: la rendibilitat del deute públic a deu anys 
ha repuntat prop dels 60 p. b. mentre que la borsa 
d’Atenes ha davallat un 5,3%, llastada pel comportament 
dels bancs. No obstant això, S&P va rebaixar a última hora 
de divendres el ràting sobirà hel·lè (fins a B-). En aquest 
context, la reunió del Consell Europeu de dijous es 
presenta clau.  

 El banc central de la Xina confirma la seva intenció de 
sostenir el creixement de l’economia. Concretament, la 
institució va rebaixar 50 p. b. el nivell de reserves 
obligatòries dels bancs, fins al 19,5%, la qual cosa se 
suma a la reducció de tipus de novembre passat.  

 El petroli reverteix la seva tendència baixista i puja més 
de 10 dòlars en una setmana (fins als 57 dòlars per barril 
Brent). El mercat percep un reajustament de l’oferta 
després dels anuncis de retallades d’inversió per part de 
nombroses petrolieres.  

http://www.lacaixaresearch.com/

