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Espanya   
La recuperació de l'economia espanyola continua a bon 
ritme 

 Les bones dades dels indicadors d'activitat del febrer 
auguren un significatiu avanç del PIB en el 1T. La 
facturació del sector serveis va créixer un 3,3% 
interanual al febrer, amb la qual cosa acumula 18 mesos 
en positiu. L'avanç de la xifra de negocis en la indústria 
va ser més contingut, però la bona marxa de les 
comandes industrials, especialment de la zona de l’euro, 
fan preveure una evolució favorable del sector en els 
propers mesos.  

 El mercat laboral continua millorant. La caiguda de 
l’ocupació en el 2015, de 114.300 persones, va ser força 
menor que en el 1T 2014, i això va permetre que la taxa 
de variació interanual augmentés cinc dècimes, fins al 
3,0%. L'elevada estacionalitat que caracteritza el mercat 
laboral explica el retrocés de l’ocupació en el 1T, però, 
un cop corregit aquest efecte, va créixer un 0,4% 
intertrimestral. Destaca la reactivació de l’ocupació en la 
indústria i, sobretot, en la construcció, la qual cosa 
reflecteix el canvi de tendència en el sector immobiliari. 
La davallada de la població activa en el 1T 2015 va 
mitigar l'augment de la taxa d'atur, que es va situar el 
23,8%, una dècima més que en el 4T 2014. 

 L'any comença amb unes exportacions de béns una 
mica més febles i un sector turístic fort. Les 
exportacions de béns van continuar estables en 
l'acumulat del gener-febrer respecte del mateix període 
de 2014, mentre que les importacions van avançar un 
moderat 0,4%. La baixada del preu del cru ha comportat 
un alentiment de les importacions i, conseqüentment, un 
debilitament menor del saldo comercial. D’altra banda, el 
turisme continua reportant bones xifres: el nombre de 
turistes va registrar un augment del 6,7% interanual al 
març i supera els 65,5 milions en l'acumulat dels últims 
12 mesos. 

Unió Europea  

Una recuperació a diferents velocitats 

 El creixement prossegueix en el 2T 2015, però no hi 
ha signes que s’acceleri. L'índex PMI compost de la 
zona de l’euro va arribar fins als 53,5 punts a l'abril, 
lleugerament per damunt del nivell del 1T. A Alemanya, 
el PMI va anotar una notable davallada respecte del 
registre del març, tot i que es va situar en un nivell molt 
similar a la mitjana del 1T, per la qual cosa sembla que 
l'expansió continua a bon ritme. Un cop més, la decepció 
va ser l'índex de França, que, després dels 
esperançadors registres dels últims mesos, va anotar un 
important retrocés que el va situar novament molt a prop 
dels 50 punts (xifra que sol delimitar les taxes de 
creixement positives i negatives). A diferència 
d'Alemanya i de França, l'índex PMI de la resta de països 
de la zona de l’euro va augmentar significativament, fins 
a nivells màxims des de l'agost de 2007.  
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Nota: *Sèries desestacionalitzades.  
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
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Espanya: evolució de l'ocupació en el 1T 
Variació intertrimestral, milers 

Font: "la Caixa" Research, a partir de datos de l'EPA (INE). 
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Nota: *Dades nominals. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dep. de Duanes. 
 
 

Espanya: comerç exterior de béns* 
Variació interanual (mitjana mòbil de 3 mesos), % 
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Zona euro: PMI compost 
Índex 
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Japó: balança comercial  
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'organismes estadístics. 

Emergents: IPC 
Variació interanual, % 
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Dades previstes del 27 d’abril al 3 de maig 

28 Espanya Hipoteques (feb.) 
 Regne Unit Avanç PIB (1T) 

 EUA  Índex Case-Shiller (feb.),  
Confiança del consumidor (abr.) 

29 Espanya Vendes al detall (març) 

 Zona euro Confiança del consumidor (abr.), 
Confiança empresarial (abr.) 

 Alemanya Avanç IPC (abr.) 
 EUA  Avanç PIB (1T) 

30 Espanya Avanç PIB (1T), Avanç IPC (abr.), 
Balança de pagaments (feb.) 

 Zona euro Atur (març), Avanç IPC (abr.) 
1 EUA ISM manufactures (abr.) 

 

24-4-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro 0,00 0,00 -0,08

EUA 0,24 +0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,17 -0,01 -0,15
Tipus 10 anys Bund alemany 0,16 +0,08 -0,39

EUA 1,91 +0,04 -0,26
Espanya 1,39 -0,06 -0,22

$/€ 1,087 0,01 -0,12
Dow Jones 18.080 1,4% 1,4%
Euro Stoxx 50 3.714 1,1% 18,0%
IBEX 35 11.505 1,3% 11,9%
Brent a un mes $/barril 65,3 2,9% 13,9%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
L'economia nord-americana continua avançant i el sector 
exterior japonès mostra signes de millora 

 La recuperació del sector immobiliari continua als 
EUA, i això donarà suport al creixement del PIB el 2015. Al 
març, les vendes d'habitatges nous i de segona mà van 
augmentar uns significatius 10,4% i 4,6% interanual, 
respectivament. L'índex de preus que elabora l'Agència 
Federal de Finançament de l'Habitatge continua marcant 
avanços robustos (5,4% interanual al febrer).  

 El Japó registra al març el primer superàvit comercial 
des del febrer de 2011, data de l'accident nuclear de 
Fukushima. Després de la pausa de l'Any Nou xinès, les 
exportacions van créixer el 10,1% interanual al març, 
mentre que les importacions van cedir un 16,5%. Així 
mateix, el saldo comercial subjacent (descomptant-hi la 
factura del petroli) dels últims 12 mesos va ser un positiu 
1,1% del PIB. 

 Una de freda i una de calenta a l'Índia. La inflació del 
març es va moderar més del que s’esperava, fins al 5,2 % 
(5,4% al febrer), sobretot pels preus dels aliments. Com a 
contrapunt, el dèficit comercial del març va arribar als 
11.200 milions de dòlars (8.300 al febrer), per les 
importacions d'or. Així i tot, el quadre macroeconòmic de 
l’Índia millora en comparació amb d’altres emergents. 

Mercats financers i primeres matèries 
Setmana de transició en espera dels missatges de la 
Reserva Federal sobre l’estratègia de normalització  

 Les postures de les autoritats europees i gregues 
continuen estant allunyades. Les expectatives sobre 
l'última reunió de l'Eurogrup eren reduïdes, i finalment no 
hi ha hagut gaire avanços pel que fa a la qüestió grega. 
Així, les mirades se centren ara en les properes reunions 
dels ministres de Finances de la zona de l’euro, que 
tindran lloc l’11 de maig i el 18 de juny. Tanmateix, a 
mesura que passa el temps, augmenten les dificultats de 
Grècia per plantar cara a les seves obligacions de 
pagament. El decret del Govern hel·lè que exigeix 
transferir els excedents de caixa de les corporacions locals 
al banc central grec reflecteix aquesta circumstància. Amb 
aquestes negociacions de rerefons, els mercats europeus 
han mostrat una notable estabilitat. La intensificació dels 
fluxos de fugida “cap a la qualitat” de la setmana passada 
s'han moderat, la qual cosa ha afavorit la davallada de les 
primes de risc d'Itàlia i d'Espanya fins a l'entorn dels 120 p. 
b. D’altra banda, les borses del Vell Continent han mostrat 
un to titubejant i poc definit, mentre que, a Wall Street, els 
índexs borsaris han registrat avanços lleus. Al mercat de 
divises, l'euro ha acabat la setmana apreciant-se un 0,6% 
davant el dòlar, fins a col·locar-se en els 1,09$ a causa 
d'uns registres d'activitat més febles del que s’esperava 
als EUA. 

 El preu del Brent torna a situar-se per damunt dels 60 
dòlars per barril. Les tensions geopolítiques en la zona 
del golf Pèrsic i la disminució continuada de la inversió en 
la capacitat extractiva han afavorit la pujada. 
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