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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Banc d'Espanya. 
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Espanya: PIB i índex PMI de manufactures 
Variació intertrimestral, %                                                  Nivell 
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Espanya: afiliats a la Seguretat Social 
Variació en el 1T, milers 
 

 

 
 
España   
La bona marxa de l'economia es reflecteix en tot un 
ventall  de variables econòmiques  

 Els indicadors avançats d'activitat mostren que el 
ritme de creixement es va accelerar lleugerament en el 
1T i que podria situar-se al voltant del 0,8% intertrimestral 
(0,7% el 4T), tal com va anunciar el Ministre d'Economia i 
Competitivitat. En concret, l'índex PMI del sector 
manufacturer va augmentar una dècima el març, fins als 
54,3 punts, situant-se en una còmoda zona expansiva. 

 Balanç molt positiu de l'ocupació al tancament del 1T. 
La xifra d'afiliats a la Seguretat Social va créixer 
significativament al març, amb la qual cosa acumula 20 
mesos consecutius d'augments, descomptant-hi l'efecte 
estacional. El notable increment d'afiliats en el 1T apunta a 
una lleugera acceleració del ritme de creació d’ocupació 
en termes de la comptabilitat nacional, la taxa de variació 
intertrimestral de la qual podria situar-se en el 0,7%, 
d'acord amb l’augment de intensitat de la recuperació.  

 La inflació va recuperar terreny al març per segon mes 
consecutiu. Després de tocar fons al gener, amb una 
caiguda de l'1,3% interanual, la contracció de l'IPC es va 
suavitzar i l’avanç es va situar en el -0,7%. Aquesta millora 
s'explica, en gran part, per l'augment del preu del petroli 
respecte del mes anterior (+1,1%), tendència que esperem 
que es mantingui en els propers mesos.  

 Les AP comencen l'any amb una execució 
pressupostària d’acord amb el que es preveia. El dèficit 
consolidat de les AP (excloent-hi les CL) va ser del 0,51% 
del PIB al gener, similar al de l'any anterior. El dèficit de 
l'Estat va arribar fins a l'1,09% al febrer (respecte de 
l'1,22% del febrer de 2014), gràcies a la bona evolució de 
la recaptació impositiva, que va compensar l'increment de 
la despesa pública. 

 El 2014 va tancar amb un superàvit per compte corrent 
més gran que el que s’havia estimat. La revisió del Banc 
d'Espanya va situar el superàvit corrent en els 8.490 
milions d'euros, per damunt dels 1.200 de la primera 
estimació, tot i que encara per sota dels 15.081 milions del 
2013. La davallada anual va ser deguda a l'empitjorament 
del dèficit comercial de béns, pel fort augment de les 
importacions. Tot i així, durant els últims mesos, aquest 
dèficit s'ha anat reduint gràcies al menor cost de les 
importacions energètiques. 

Unió Europea  
Més optimisme sobre les perspectives econòmiques de la 
zona de l’euro  

 L'índex de sentiment econòmic va continuar la seva 
tendència creixent iniciada a l’inici de l’any i es va situar 
en els 103,9 punts al març, impulsat per la confiança dels 
consumidors i, en menor grau, per la confiança 
empresarial. D'altra banda, la inflació va repuntar dues 
dècimes al març respecte del mes anterior, fins al -0,1%, 
empesa per la pujada del preu dels carburants. 
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Dades previstes del 7 al 12 d’abril 

7 Espanya PMI serveis (mar.) 
 Zona euro PMI serveis (mar.) 
 Alemanya PMI serveis (mar.) 
 Rússia IPC (mar.) 

8 Zona euro Vendes al detall (feb.) 
 França Comerç exterior (feb.) 
 Japó Balança comercial (feb.) 
 Brasil IPC (mar.) 

9 Espanya Compravenda d’habitatges (feb.) 
 Alemanya Comerç exterior (feb.) 
 Mèxic IPC (mar.) 

10 Espanya Producció industrial (feb.) 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'inst. estadístics nacionals. 

6-4-15 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,02 0,00 -0,06

EUA 0,27 -0,00 +0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,20 0,00 -0,13
Tipus 10 anys Bund alemany 0,19 -0,01 -0,35

EUA 1,90 -0,07 -0,28
Espanya 1,22 -0,10 -0,39

$/€ 1,092 0,00 -0,12
Dow Jones 17.881 0,9% 0,3%
Euro Stoxx 50 3.715 1,0% 18,1%
IBEX 35 11.634 1,8% 13,2%
Brent a un mes $/barril 58,1 3,0% 1,4%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
El mercat laboral dels EUA acusa el mal temps mentre 
continuen sense dissipar-se els riscos emergents 

 Creixement feble de l’ocupació als EUA. Al març es van 
crear 126.000 llocs de treball, la qual cosa va posar fi a 12 
mesos per damunt dels 200.000, xifra indicativa d'un 
mercat fort. Tot i això, podrien haver afectat al creixement 
factors temporals, com ara el mal temps. Així mateix, la 
taxa d'atur va romandre plana en el 5,5%, el mínim dels 
últims sis anys i mig. En aquest entorn, els avanços 
salarials encara es van mostrar moderats (2,1% 
interanual), la qual cosa apunta a una certa infrautilització 
de recursos. D’altra banda, davant uns indicadors de 
treball certament mixtos, l'índex de sentiment del 
consumidor elaborat pel Conference Board es va situar en 
els 101,3 punts al març, a prop del màxim postcrisi assolit 
al gener, i els índexs de sentiment empresarial (ISM) de 
manufactures i serveis continuen emplaçats en nivells 
expansius (51,5 i 56,5 punts, respectivament). 

 Turquia i Rússia aguanten en el tram final de 2014. 
L'economia turca va créixer un 2,6% interanual en el 4T 
2014. És un registre positiu, que es va fonamentar en el 
vigor de la demanda interna. Malgrat el millor to del final 
de l’exercici, el creixement anual de 2014 va ser del 2,9%, 
allunyat del 4,2% de 2013. Les perspectives per al 2015 
són de continuïtat de la recuperació (creixement previst del 
3,6%), però amb significatius riscos a la baixa. Rússia va 
avançar un 0,4% interanual en el 4T 2014, per damunt del 
que s’esperava, la qual cosa deixa el còmput anual en el 
0,6%. Amb tot, els indicadors d'activitat suggereixen que 
en l'1T 2015 l'economia es podria haver contret (el 
creixement del PIB que s’espera el 2015 és del -3,3%). 

Mercats financers 
Les negociacions amb Grècia i la pujada de tipus de la 
Fed continuen sent els principals interrogants del 2T 

 Els mercats financers europeus tanquen un primer 
trimestre favorable sota la influència del QE. La posada 
en marxa del programa de compres de deute sobirà del 
BCE ha afavorit nous descensos de la rendibilitat del deute 
públic europeu. Així mateix, el context de més apetència 
pel risc ha sostingut l'avanç generalitzat dels índexs 
borsaris europeus, amb augments superiors al 20% des de 
l’inici de l’any a Alemanya i Itàlia. De cara al 2T, 
l'acceleració incipient de l'economia europea s’hauria de 
confirmar com a principal suport per als actius de risc. Tot i 
així, el desenllaç de les negociacions a Grècia es manté 
com a principal focus de risc. La proposta de 26 reformes 
estructurals presentada per l'Executiu hel·lè suposa una 
nova aproximació a la resta de membres de l'Eurogrup, 
però és insuficient tenint en compte les primeres reaccions 
dels diferents líders europeus. 
 

 La primera pujada del tipus rector de la Reserva 
Federal es preveu molt gradual. Malgrat el to hawkish 
observat en les declaracions d'alguns membres de la Fed 
durant la setmana passada, l'escenari implícit en els 
mercats és de parsimònia en el camí de normalització 
monetària de la institució. 
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