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Panorama    ECONOMIA
L’evolució de l’economia mundial

Espanya creixerà més del previst 
segons el nou càlcul de l’FMI

El PIB espanyol pot arribar al 2% aquest any
i quedar-se en el previst 1,8% el 2016

L’informe de l’organisme internacional manté que 
Alemanya, França i Itàlia segueixen estancats  

IDOYA NOAIN
NOVA YORK

P
er una vegada Espanya po-
sa la nota positiva a la zona 
euro, almenys segons els 
últims càlculs del Fons Mo-

netari Internacional (FMI). En la revi-
sió del seu informe de perspectives 
econòmiques mundials, que es pre-
senta avui a Pequín, l’organisme 
que dirigeix Christine Lagarde eleva 
la previsió de creixement de l’econo-
mia espanyola el 0,3% respecte a les 
estimacions que va fer a l’octubre. El 
càlcul actual és que el PIB espanyol 
creixerà aquest 2015 el 2%, el mateix 
percentatge que considera el Go-
vern de Mariano Rajoy. Per al 2016 
no s’han alterat les previsions i es 
manté que l’economia espanyola 
creixerà l’1,8%.
 La bona nova arriba en un mo-
ment en què la caiguda en picat dels 
preus del petroli (que han baixat un 
55% des del mes de setembre) està 
estimulant el creixement mundi-
al i el de països importadors de cru 
com Espanya. Es tracta, no obstant, 
d’un moviment que està acompa-
nyat també de «considerable incer-
tesa» i l’FMI avisa que aquesta falta 
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PREVISIÓ DE CREIXEMENT

PROJECCIÓ
Diferència amb

OCT-2014PROJECCIÓ
Diferència amb

OCT-2014

2013 2014 2015 2016

Economies
avançades

1,3 1,8 2,4 2,4 0,1 0,0

Món 3,3 3,3 3,5 3,7 -0,3 -0,3

Japó 1,6 0,1 0,6 0,8 -0,2 -0,1

Regne Unit 1,7 2,6 2,7 2,4 0,0 -0,1

2015 2016 2013 2014 2015 2016 2015 2016

Brasil 2,5 0,1 0,3 1,5 -1,1 -0,7

Rússia 1,3 0,6 -3,0 -1,0 -3,5 -2,5

Xina 7,8 7,4 6,8 6,3 -0,3 -0,5

Economies
emergents

4,7 4,4 4,3 4,7 -0,6 -0,5

EL PERIÓDICOFont: WEO

de respostes sobre la trajectòria que 
seguiran els preus del cru «afegeix 
una nova dimensió de risc a les pers-
pectives de creixement mundial». 

PANORAMA GRIS A LA UE / L’optimisme 
respecte a Espanya no és suficient 
per il·luminar un panorama gris a la 
zona euro, on l’FMI creu que s’alen-
tirà la recuperació el 0,2% aquest 
any, fins a quedar en l’1,2% previst, i 
el 0,3% el 2016, fins a l’1,4%.  
 Cauen les perspectives de futur 
en les principals economies europe-
es, amb creixements mínims: Ale-
manya (0,2%), França (0,1%) i Itàlia 
(0,5%). No obstant, es preveu que 
l’activitat estarà recolzada «per la 
baixada dels preus del petroli, per 
una política monetària més distesa, 
per una orientació més neutral de la 
política fiscal i per la recent depre-
ciació de l’euro». Encara que preo-
cupa que aquests factors comportin 
«el debilitament de les perspectives 
d’inversió». 
 L’FMI adverteix de perills a l’eu-
rozona: «Xocs adversos, ja siguin in-
terns o externs, podrien derivar en 
una inflació mínima i duradora o a 
retrocessos dels preus». Per aquest 
motiu, retreu que «la política mone-
tària continua sent lenta a respon-
dre». És una nova pressió perquè el 
Banc Central Europeu adopti mesu-
res extraordinàries de compra mas-
siva i directa de deute públic, simi-
lar a l’anomenat quantitative easing 
(liquiditat a mansalva) que va por-
tar a terme la Reserva Federal dels 
Estats Units el 2008 per sortir de la 
crisi. Aquella operació va suposar, 
en tres rondes i al llarg de sis anys, la 
injecció de l’equivalent a gairebé 3,5 
bilions d’euros en l’economia nord-
americana. 
 Es dóna per segur que, després 
de superar reticències, sobretot per 
part d’Alemanya, el model arriba-
rà a Europa, encara que sigui amb 
un programa més moderat i limitat, 
inicialment, a mig bilió d’euros en 
18 mesos. És el que s’anuncia com 
a resultat de la reunió del BCE de di-
jous que ve. 

LA FORÇA DELS EUA I EL DÒLAR / L’econo-
mia dels Estats Units –on l’Adminis-
tració Obama i la Fed van optar per 
les polítiques d’estímul mentre Eu-
ropa se submergia en programes 
d’austeritat– és l’única de les impor-
tants que millora a ulls de l’FMI. L’or-
ganisme ha revisat a l’alça les seves 

Passa a la pàgina següent

El BERD empitjora 
les perspectives 
de Rússia amb una 
caiguda del 4,8%

33 Les perspectives per a Rússia 
són extremadament fosques. El 
Banc Europeu de Reconstrucció i 
Desenvolupament (BERD) calcu-
la que l’economia russa registra-
rà aquest any una caiguda del 
4,8%, pitjor que el -3,5% que cal-
cula el Fons Monetari Internacio-
nal (FMI) i que ja representa un 
empitjorament de 3,5 punts res-
pecte al previst prèviament. A 
més a més, les economies dels 
països de l’Est i de l’antiga Unió 
Soviètica registraran un descens 
dels seus PIB per primera vegada 
des del 2009. 

33 El descens del petroli ha afegit 
més llenya al foc d’una economia, 
com la russa, profundament afec-
tada per les sancions occidentals 
a causa de la crisi a Ucraïna. La 
debilitat del ruble, l’altra variable 
que afecta Rússia, encomana al 
seu torn el conjunt dels països de 
l’Est europeu, segons destaquen 
tant l’FMI i com el BERD.

Impreso por Joan Lopez Alegre. Prohibida su reproducción.
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previsions i preveu per als Estats 
Units un creixement del 3,6% per 
al 2015 (+0,5% respecte al mes d’oc-
tubre).
 No obstant, ni tan sols aquest 
impuls sembla suficient per su-
perar moments de volatilitat, de-
bilitat en les inversions i proble-
mes tant als països emergents com 
a l’eurozona, Rússia i el Japó. De 
fet, l’FMI ha reduït les seves esti-
macions per a l’economia global 
un 0,3% fins a deixar el creixement 
previst per a aquest any en el 3,5%, 
una baixada arrossegada en bona 
part pel descens del 0,6% en els càl-
culs de creixement de les economi-
es emergents.
 L’FMI demana cautela davant 
el registre global positiu de les da-
des generals de creixement. En l’in-
forme difós [hora asiàtica] alerta 
que «amaga profundes diferències 
de creixement entre les grans eco-
nomies». Equival a un «aprofundi-
ment de les divergències» que ha 
portat a una apreciació de gaire-
bé el 6% del dòlar en termes reals 
des de l’octubre i una depreciació 
en aquell mateix període de l’euro 
(aproximadament un 2%) i del ien 
(8%), una realitat que alterarà tam-
bé previsions d’importacions i ex-
portacions.
 Tanta previsió es construeix, a 
més a més, sobre bases febles. L’FMI 
admet que «és possible que la cor-
recció a la baixa dels preus del pe-
troli hagi estat excessiva i que re-
puntarà abans del previst si la res-
posta a l’oferta a la baixa dels preus 
del cru resulta més forta del que 
s’espera». H

Ve de la pàgina anterior EXPANSIÓ A L’ÀSIA

Inditex superarà aquest any 
les 500 botigues a la Xina

EL PERIÓDICO
BARCELONA

E
n a penes una dècada, el 
grup Inditex ha convertit 
la Xina en un dels seus prin-
cipals mercats (el 20% de la 

facturació prové de l’Àsia). De fet, la 
firma gallega continuarà amb la se-
va aposta pel país asiàtic durant el 
present 2015, any durant el qual 
preveu obrir més de 30 nous establi-
ments, de manera que superarà les 
500 botigues de totes les seves mar-
ques en més de 60 ciutats xineses. 
També continuarà amb la seva apos-
ta per la venda on line.
 El president d’Inditex, Pablo Isla, 
va viatjar la setmana passada al pa-
ís asiàtic per reunir-se amb diverses 
autoritats. En concret, Isla va man-
tenir a Pequín una trobada institu-
cional amb el ministre Zhong Shan, 
representant de la Xina per al Co-
merç Exterior (China International 
Trade Representative), per transme-
tre-li el seu compromís amb aquest 
mercat, en el qual la presència del 
grup espanyol ha augmentat de for-

La firma combinarà 
els establiments físics 
amb l’aposta pel 
canal ‘on line’

Va obrir el primer 
Zara el 2004 a Hong 
Kong i avui és present 
en més de 60 ciutats 

ma «molt rellevant» els últims anys. 
El president del gegant gallec tam-
bé va traslladar a Zhong Shan la «bo-
na recepció» al país asiàtic de l’ofer-
ta de moda del grup a través del co-
merç electrònic, recolzat a més en la 
recent aliança de la firma de moda 
amb el grup Alibabá a TMall (una es-
pècie d’Amazon a la Xina).

DES DEL 2004 / Inditex va iniciar la se-
va presència comercial a la Xina el 
2004 amb l’obertura d’una primera 
botiga de la cadena Zara a Hong 
Kong, a la qual aviat van seguir al-
tres a Xangai (2006) i Pequín (2007). 
En l’actualitat, el grup compta, al 
tancament del tercer trimestre de 
l’exercici 2014, amb un total de 469 
establiments, entre ells 157 de Zara, 
als quals se sumen 62 de Pull & Bear, 
56 de Massimo Dutti, 65 de Bershka, 
65 de Stradivarius, 45 d’Oysho i 19 
de Zara Home, mentre que l’única 
línia que encara no està present al 
mercat xinès és Uterqüe.
 Així mateix, el president d’Indi-
tex també va mantenir una trobada 

a la capital xinesa amb l’alcalde de 
la ciutat, Wang Ashun, amb qui va 
comentar les perspectives de creixe-
ment de la presència comercial d’In-
ditex a Pequín.
 La companyia compta en aquest 
moment amb 40 botigues de les 
seves marques a Pequín. En l’àrea 
administrativa de la capital hi re-
sideixen més de 17 milions de per-
sones i hi va obrir la seva prime-
ra botiga l’any 2007. La marca del 
grup amb més botigues a la ciutat 
és Zara, amb 16 establiments (l’úl-
tim oberta fa unes setmanes). Tam-
bé són presents en aquesta locali-
tat els formats Pull&Bear, Massimo 
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho 
i Zara Home.
 Les botigues del grup es tro-
ben ubicades en els principals cen-
tres comercials i en algunes de les 
més destacades artèries comer-
cials, com els carrers Quianmen 
(al districte Chongwen) o l’avin-
guda Wang Fujing (al districte  
Dongcheng).
 Entre altres assumptes, el presi-
dent d’Inditex va fer incidència en 
la importància de la implantació 
del model de botigues ecoeficients, 
capaces de reduir el consum energè-
tic i les emissions associades en més 
d’un 30% respecte a una botiga con-
vencional. H

33 El president d’Inditex, Pablo Isla, amb el representant de la Xina per al Comerç Exterior, Zhong Shan.
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La concessió de crèdits nous fa 
mesos que puja, però el saldo se-
gueix caient perquè les amortit-
zacions són més grans, mentre 
que moltes empreses encara es 
queixen de falta de finançament. 
Enmig d’aquest escenari, el Go-
vern central considera que la si-
tuació del sistema financer ja 
s’ha normalitzat prou perquè la 
banca pública es replegui. El Mi-
nisteri d’Economia, així, ha fixat 
per a l’Institut de Crèdit Oficial 
(ICO) un objectiu de préstecs per 
a aquest any de 14.000 milions 
d’euros.
 La dada representa un retro-
cés notable del 34,8% respecte a 
la xifra rècord concedida l’any 
passat. L’ICO va prestar el 2014 
21.469 milions d’euros, xifra que 
va comportar un increment del 
54,63% respecte a l’exercici an-
terior i pràcticament va doblar 
la quantitat del 2012. Els diners 
prestats van permetre finançar 
gairebé 300.000 projectes d’in-
versió i necessitats de liquiditat 

d’autònoms i pimes.
 «L’ICO ha complert un impor-
tant paper contracíclic de suport 
financer de les pimes durant les 
fases més agudes de la crisi, que 
ara ha de ser substituït de mica en 
mica per les entitats financeres 
privades, més proclius a donar 
crèdit per la millora de les con-
dicions de mercat», va defensar 
ahir Iñigo Fernández de Mesa, se-
cretari d’Estat d’Economia.
 Fonts del sector, amb tot, ex-
pliquen que, en un entorn de bai-
xos tipus d’interès com l’actual, 
per a un client no hi ha gaire di-
ferència entre rebre un crèdit de 
l’ICO o de la seva entitat, però 
que per al banc és més rendible 
donar-lo directament (no ha de 
pagar a l’institut públic). A més a 
més, afegeixen, l’operativa és més  
senzilla i el banc s’estalvia un 
50% de feina, ja que utilitza els 
seus propis equips de mediació 
de risc per donar el crèdit, no els 
de l’ICO.
 «El Govern central ho sap i per 
això ha reduït l’objectiu», afegei-
xen. L’Executiu vol que l’ICO se 
centri ara en segments de «més 
valor afegit», com ara projectes 
a llarg termini, emissions de ga-
ranties, suports a la internacio-
nalització i aportació de recursos 
al capital risc. H

FINANÇAMENT

Economia 
reduirà el 34% 
del crèdit que 
concedeix a 
través de l’ICO

PABLO ALLENDESALAZAR
MADRID

El Ministeri al·lega que  
la banca privada ja està 
preparada per prestar

Rajoy no s’arrisca 
amb Davos i cedeix 
el seu lloc un cop 
més a Guindos

33 Mariano Rajoy evita per quart 
any assistir al Fòrum Econòmic 
Mundial de Davos (Suïssa), on 
aquesta setmana es reuniran les 
elits socials i econòmiques de tot 
el món. Està previst que hi assis-
teixin 40 caps d’Estat i de Govern, 
entre ells, el president de França, 
François Hollande, i la cancellera 
alemanya, Angela Merkel, a més 
de 2.500 participants considerats 
líders de la societat civil i els ne-
gocis.

33 Malgrat aquestes circumstàn-
cies, el president torna a delegar 
un any més en el ministre d’Eco-
nomia, Luis de Guindos, i renun-
cia a vendre personalment en 
aquest fòrum que Espanya està 
sortint de la crisi, la seva frase 
més repetida dins les fronteres. 
Davos organitza les conferències 
i els panels d’una manera molt ac-
tiva i el públic pot intervenir i pre-
guntar als ponents. P. SANTOS

Impreso por Joan Lopez Alegre. Prohibida su reproducción.
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