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Previsió 

Pols Econòmic 
Del 27 d'abril al 3 de maig de 2015 

 

Espanya: quadre macroeconòmic del Govern 
Variació anual, tret que s’indiqui (%)  

 Actual Anterior 
 2015 2016 2015 2016 

PIB 2,9 2,9 1,8 2,3 
    Demanda interna* 3,2 2,9 1,2 1,9 
    Demanda externa* -0,2 0,1 0,5 0,4 
Taxa d’atur** 22,1 19,8 23,3 21,7 
Saldo corrent (% PIB) 1,3 1,3 1,7 1,8 
Saldo públic (% PIB) -4,2 -2,8 -4,2 -2,8 
Deute públic (% PIB) 98,9 98,5 101,7 101,5 

Notes: *Contribució al creixement.**Percentatge de la població activa. 
Font: “la Caixa” Research, a partir de dades del Programa d’Estabilitat. 

 
 

 

 
 
Espanya   
La recuperació econòmica guanya intensitat 

 L'economia espanyola accelera el ritme de creixement 
fins al 0,9% intertrimestral en el 1T, dues dècimes més 
que en el 4T 2014. A falta del detall per components, els 
indicadors avançats d'activitat apunten a un gran 
dinamisme de la demanda interna, sobretot del consum 
privat. Així, les vendes al detall van augmentar un robust 
2,7% interanual al març i la confiança del consumidor es 
va situar en nivells de l'any 2000.  

 La contracció de l'IPC se suavitza a l'abril. La inflació 
avança per tercer mes consecutiu i se situa en el -0,6% 
interanual a l'abril (-0,7% al març). Aquesta millora es 
recolza en l'avanç del preu dels components energètics 
(tant dels carburants com de l'electricitat), tendència que 
esperem que es mantingui en els propers mesos. Al seu 
torn, la inflació subjacent se sumarà gradualment a aquest 
avanç, gràcies a l'empenta de la demanda interna i a la 
depreciació de l'euro. 

 Dades favorables per al mercat immobiliari en els 
primers compassos de l'any. Pel que fa a l'oferta,  els 
visats de nova construcció van continuar creixent amb 
força, concretament, al febrer van augmentar un 17% 
interanual acumulat de 12 mesos. Pel que fa a la 
demanda, les transaccions d'habitatges van continuar 
guanyant tracció amb l’ajuda de l'avanç de les hipoteques, 
que van créixer el 29% interanual al febrer. 

 El Govern presenta el nou Programa d'Estabilitat. 
Destaca una important millora de l'escenari 
macroeconòmic per als propers anys (en línia amb les 
nostres previsions per al 2015, encara que més optimista 
per als anys següents) i un ambiciós camí de reducció del 
dèficit públic. El Govern també va presentar el nou 
Programa Nacional de Reformes, que recull les reformes 
estructurals a nivell europeu per al foment de la inversió, el 
creixement i l’ocupació, així com mesures a nivell nacional, 
la majoria ja aprovades però pendents d'implementació.  

Unió Europea  

La recuperació continua a bon ritme en el 2T  

 L'índex de sentiment econòmic de la zona de l’euro 
continua estable a l'abril. La millora de la confiança en el 
sector serveis compensa l’empitjorament en la construcció 
i en els consumidors. Per països, com va succeir amb 
altres indicadors, com ara l'índex PMI, l'índex de sentiment 
econòmic va anar a menys a l'abril respecte del mes 
anterior a Alemanya i especialment a França. L'índex 
continua estable a Itàlia i puja a Espanya i a Holanda. 

 La inflació abandona el terreny negatiu i se situa en el 
0,0% l'abril, una dècima per damunt del registre del març 
degut, sobretot, a l'augment del preu dels aliments no 
elaborats (+1,3% interanual). D'altra banda, la taxa d'atur 
del març continua estable en l'11,3%. 
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Dades previstes del 4 al 10 de maig 

4 Espanya PMI manufactures (abr.) 
 Zona euro  PMI manufactures (abr.) 
 Alemanya PMI manufactures (abr.) 

5 Espanya Atur registrat i afiliats a la  
Seguretat Social (abr.) 

 EUA ISM no manufactures 
6 Espanya PMI serveis (abr.) 

 Zona euro PMI serveis (abr.),  
Vendes al detall (mar.) 

 Alemanya PMI serveis (abr.) 
7 Regne Unit Eleccions generals 
8 Espanya Producció industrial (mar.) 

 EUA Ocupació (abr.) 
 

1-5-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,01 0,00 -0,08

EUA 0,24 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,17 0,00 -0,15
Tipus 10 anys Bund alemany 0,37 +0,21 -0,18

EUA 2,03 +0,12 -0,14
Espanya 1,47 0,08 -0,14

$/€ 1,122 0,04 -0,09
Dow Jones 17.841 -1,3% 0,1%
Euro Stoxx 50 3.616 -2,6% 14,9%
IBEX 35 11.385 -1,0% 10,8%
Brent a un mes $/barril 66,8 2,3% 16,5%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats
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EUA: PIB 
Variació intertrimestral i interanual, %  Previsió 
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IPC sense aliments
IPC sense aliments, excl. l'IVA**

Notes: * IPC sense aliments (pero amb energia), referència del BOJ. 
** No inclou la pujada de l'IVA a l'abril de 2014. del 5% al 8%. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del M. d'Interior i Comunic. 

Japó: IPC* 
Variació interanual, % 

Economia internacional 
Els EUA acusen els efectes del mal temps i al Japó la 
inflació continua sense mostrar el vigor desitjat 

 El PIB dels EUA va avançar un moderat 0,1% 
intertrimestral en el 1T 2015, el 3,0% en termes 
interanuals. Per components de demanda, destaquen la 
caiguda de la inversió i la contribució negativa del sector 
exterior. Aquest creixement contingut ha estat 
conseqüència, principalment, d'un hivern més cru del que 
és habitual. Així mateix, la fortalesa del dòlar i les 
disrupcions en l'activitat econòmica provocades per les 
vagues en els ports de la costa oest són factors que també 
han incidit en l'alentiment. Amb tot, atès que la majoria de 
les causes de la desacceleració són temporals, esperem 
una acceleració significativa en el 2T 2015.  

 La inflació continua baixa al Japó. L'IPC sense aliments 
però amb energia (la referència del BOJ) va pujar 
puntualment el 2,2% interanual al març, però només el 
0,2% si hi descomptem l'efecte de la pujada de l'IVA de 
2014. Això dóna suport a l'estratègia del BOJ de mantenir 
el ritme de compres, principalment de deute públic, en 80 
bilions de iens anuals.  

Mercats financers  
To continuista de la Fed després de l’entrebanc del 1T 
2015  

 La Reserva Federal continua sent prudent davant la 
desacceleració de l'economia nord-americana. En el 
seu comunicat, l'autoritat monetària destaca la frenada de 
l'activitat a l'hivern, així com la moderació del ritme de 
creació d’ocupació als EUA. Així i tot, la Fed adverteix del 
caràcter transitori d'aquesta debilitat i manté la perspectiva 
de creixement moderat a mitjà termini. Aquesta lectura 
reforça la percepció que l'inici de la pujada del tipus 
d'interès oficial no tindrà lloc fins a ben entrat el segon 
semestre de l'any. La reacció dels mercats als missatges 
de la Fed ha estat lleu: el dòlar es va depreciar fins als 
1,12 dòlars per euro, mentre que la rendibilitat dels 
treasuries va repuntar. A l'altre costat de l'Atlàntic, la yield 
del deute públic alemany va pujar a causa, en part, de la 
millora de les tensions a Grècia davant la voluntat de 
negociació que ha mostrat el Govern hel·lè. Pel que fa als 
mercats borsaris avançats, s’hi van observar retrocessos 
generalitzats arran dels febles indicadors de conjuntura 
nord-americans.  

 Les actuacions monetàries a la Xina sostenen l'avanç 
dels actius financers emergents. Un important factor 
que explica aquest millor comportament relatiu és la 
implicació de les autoritats xineses a relaxar les condicions 
monetàries i financeres. En concret, plantegen aprovar la 
instauració d'una nova facilitat de crèdit orientat a donar 
suport a la demanda de bons emesos per les corporacions 
locals xineses. A la resta del bloc emergent, el Brasil i 
Rússia han protagonitzat moviments de caràcter divergent 
en matèria de tipus d'interès. El país llatinoamericà ha 
incrementat el tipus rector en 50 p. b. fins al 13,25%, a 
causa de les pressions inflacionistes. En contraposició, 
l'estabilització de les condicions financeres a Rússia ha 
permès al banc central rebaixar en 150 p. b. el tipus oficial, 
fins al 12,5 %. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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