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Pols Econòmic 
Del 13 al 19 d'abril de 2015 

 

Zona de l’euro: previsions del PIB de l’FMI 
Variació anual, %  

       Previsió Var. respecte 
previsió gen-15 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Zona euro 0,9 1,5 1,6 0,3 0,2 

Alemanya 1,6 1,6 1,7 0,3 0,2 

França 0,4 1,2 1,5 0,3 0,2 

Itàlia -0,4 0,5 1,1 0,1    0,3 

Espanya 1,4 2,5 2,0 0,5    0,2 

Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI (WEO). 

 

 

 
 
Espanya   
Les bones expectatives de creixement de l'activitat 
econòmica es mantenen en el 2T 

 La confiança empresarial millora. L'índex de confiança 
empresarial va registrar un increment del 4% 
intertrimestral en el 2T (respecte del 0% del 1T). Per 
primera vegada des que es va iniciar l'enquesta el 2013, el 
nombre d'empresaris optimistes supera els pessimistes, tot 
i que per un marge estret. Destaca l'increment de 
l'optimisme entre els petits empresaris, la qual cosa 
reflecteix que la millora econòmica comença a sentir-se en 
tot el teixit productiu. 

 La contracció dels preus es modera per segon mes 
consecutiu. La inflació va augmentar quatre dècimes fins 
al -0,7% al març (-1,1% al febrer), arrossegada per 
l'increment del preu dels carburants respecte del mes 
anterior. Malgrat aquest avanç, la inflació subjacent (aliena 
a les fluctuacions del petroli) continua estancada en el 
0,2% per tercer mes consecutiu. S'espera que en els 
propers mesos la millora de la demanda interna i la 
depreciació de l'euro facin de suport a la recuperació dels 
preus. 

 El bon to de l'oferta i de la demanda de crèdit es 
mantenen. Segons l'enquesta de préstecs bancaris, els 
estàndards per a la concessió de crèdit no van variar en el 
1T. El percentatge net de bancs que van experimentar un 
augment de la demanda de crèdit continua sent positiu, en 
especial el crèdit per al consum de les llars, tot i que està 
una mica per sota del registre del 4T.  

Unió Europea  

Millors perspectives de creixement a curt termini 

 L’FMI constata la millora econòmica de la zona de 
l’euro i revisa a l'alça les previsions. La millora de les 
previsions és especialment acusada en el cas d'Espanya 
(+0,5 p. p., fins al 2,5% el 2015). Tanmateix, la institució 
assenyala els riscos d'un període prolongat de creixement 
i inflació baixos en el conjunt de la zona de l’euro. Per 
evitar-ho, recomana continuïtat en les mesures monetàries 
expansives, aprofundir en les reformes estructurals i 
incrementar la inversió, en particular en aquells països 
amb més marge fiscal.  

 La producció industrial va créixer al febrer de manera 
substancial en la zona de l’euro (1,6% interanual). La 
davallada del preu del petroli i la depreciació de l'euro 
estan impulsant la indústria europea, que hauria de créixer 
amb més ritme que en el 4T 2014.  

 La inflació repunta al març i frega el terreny positiu. La 
inflació general de la zona de l’euro va pujar dues dècimes 
al març, fins al – 0,1%, recolzada en la menor caiguda del 
preu dels components energètics (sobretot dels 
carburants). Així i tot, la inflació subjacent (sense aliments 
ni energia) desfà l'avanç del febrer i baixa una dècima, fins 
a situar-se en el 0,6%, especialment a causa de la 
davallada a Itàlia. 
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Dades previstes del 20 al 26 d’abril 

20 Espanya Comerç exterior (feb.) 

22 Espanya Entrades de turistes estrangers (mar.), 
Comandes industrials (feb.) 

 Zona euro Confiança del consumidor (abr.) 
 EUA  Venda d’habitatges de 2a mà(mar.) 
 Japó Balança comercial (mar.)  

23 Espanya Enquesta de població activa (1T) 
 Zona euro PMI compost (abr.) 
 Alemanya PMI compost (abr.) 
 França PMI compost (abr.) 

 EUA PMI compost (abr.),  
Venda d’habitatges nous (mar.) 

24 Alemanya Índex IFO (abr.) 
 

17-4-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro 0,00 -0,01 -0,08

EUA 0,24 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,18 -0,01 -0,15
Tipus 10 anys Bund alemany 0,08 -0,08 -0,46

EUA 1,87 -0,08 -0,31
Espanya 1,45 0,22 -0,16

$/€ 1,081 0,02 -0,13
Dow Jones 17.826 -1,3% 0,0%
Euro Stoxx 50 3.674 -3,7% 16,8%
IBEX 35 11.359 -3,3% 10,5%
Brent a un mes $/barril 63,5 9,6% 10,7%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
L’FMI manté les perspectives de creixement global per al 
2015, mentre que Xina continua desaccelerant 

 Segons l’FMI, l'economia mundial creixerà el 3,5% el 
2015 i el 3,8% el 2016, en línia amb la previsió del gener. 
El 2015, el creixement seguirà una recuperació molt 
gradual, que es recolzarà en la millora de les economies 
avançades. El descens del preu del petroli, les tensions 
geopolítiques i la desacceleració de la Xina continuaran 
afectant les economies emergents. Per països, destaquen 
la revisió a la baixa dels EUA (3,1%), per bé que continua 
sent l'economia rica que més creixerà, i les revisions a 
l'alça de la zona de l’euro (1,5%) i del Japó (1,0%). Entre 
els emergents, els deterioraments més acusats respecte 
de la previsió del gener recauen al Brasil (-1,0%) i a 
Rússia (-3,8%). Malgrat que els riscos a la baixa continuen 
sent notables, l’FMI afirma que han disminuït en els últims 
quatre mesos. 

 Als EUA, els preus van tornar a créixer al març el 0,2% 
intermensual, malgrat que les davallades dels últims 
mesos encara situen la inflació en nivells molt baixos         
(-0,1% interanual). Tot i així, la inflació subjacent (sense 
aliments ni energia) es va mantenir en cotes més 
vigoroses, després d'augmentar una dècima respecte del 
febrer (1,8%). 

 La Xina comença 2015 amb el menor creixement dels 
darrers sis anys. El gegant asiàtic va avançar un 
moderat 7,0% interanual (1,3% intertrimestral), per sota 
del registre del 4T 2014 (7,3%) i de les nostres 
estimacions. Els indicadors d'activitat més recents 
il·lustren aquest menor ritme d'avanç: l'índex de 
producció industrial va augmentar el 5,6% interanual al 
març, significativament per sota del 8,6% del 2014. En 
aquest context d'alentiment, l'Executiu del país ja ha 
mogut fitxa rebaixant el coeficient de caixa en 1,0 p. p.  

Mercats financers 
En pausa i amb la vista posada a Grècia  

 El BCE constata la millora de l'escenari econòmic i 
reitera que mantindrà els estímuls monetaris. La reunió 
del BCE va concloure amb poques novetats. A més de 
mantenir els tipus oficials, el president del BCE va 
confirmar les millors perspectives de creixement de la 
zona de l’euro, així com un repunt gradual de la inflació el 
2016 i el 2017. Malgrat que els riscos a la baixa “són ara 
més equilibrats”, Draghi va reafirmar la continuïtat del QE 
sobirà fins a setembre de 2016. Així mateix, va titllar de 
“prematurs” els temors davant d’una possible escassetat 
en el mercat de bons i va descartar una nova rebaixa del 
tipus de dipòsits. Malgrat els missatges de Draghi, els 
spreads del deute públic perifèric han registrat lleus 
repunts. Això obeeix al desassossec dels inversors davant 
les creixents tensions de liquiditat a Grècia.  

 Arrencada mixta de la campanya de beneficis del 1T 
2015 als EUA. Destaquen de manera positiva els resultats 
de les entitats bancàries, impulsats pel ressorgiment de 
l'activitat de trading. Pel costat negatiu, el consens 
d'analistes ha rebaixat notablement la previsió de beneficis 
per a les empreses de l’S&P500 fins al 3T 2015, recolzant-
se, principalment, en la fortalesa del dòlar. 

http://www.lacaixaresearch.com/

	Unió Europea
	Millors perspectives de creixement a curt termini
	 La inflació repunta al març i frega el terreny positiu. La inflació general de la zona de l’euro va pujar dues dècimes al març, fins al – 0,1%, recolzada en la menor caiguda del preu dels components energètics (sobretot dels carburants). Així i tot,...

