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Espanya   
Una altra setmana de bones notícies en el panorama 
econòmic espanyol 

 L’FMI millora les previsions de creixement de 
l'economia espanyola. La revisió a l'alça de les 
previsions de fa només dos mesos és substancial: sis 
dècimes per al 2015, fins al 3,1%, i cinc dècimes per al 
2016, fins al 2,5%. Per apuntalar la capacitat de 
creixement a mitjà i a llarg termini, la institució recomana 
adoptar mesures per impulsar la creació de llocs de treball 
(per exemple, vincular els increments salarials a les 
condicions específiques de l'empresa), fomentar el 
creixement de les pimes, persistir en els esforços de 
consolidació fiscal, reforçar la solvència del sector bancari 
i reduir el deute privat. 

 Menor contenció salarial. Els costos salarials per hora 
van créixer el 0,8% intertrimestral en el 1T 2015 (0,1% en 
el 4T). N obstant això, aquest repunt és degut en bona part 
a la devolució del 25% de la paga extra de 2012 als 
empleats públics. De cara als propers mesos, els salaris 
podrien experimentar increments una mica superiors als 
registrats en els últims tres anys. Així, al maig, els  salaris 
pactats en conveni van augmentar el 0,7% (0,6% en el 
1T). Així mateix, l'acord salarial signat aquesta setmana 
entre patronal i sindicats estableix una pujada salarial de 
l'1,0% el 2015 i de l'1,5% el 2016.  

 La caiguda de la inflació se suavitza al maig per quart 
mes consecutiu i se situa en el -0,2% (-0,6% l'abril). 
Aquest increment obeeix a un avanç de dues dècimes de 
la inflació subjacent (fins al 0,5 %) i a una menor pressió 
baixista del preu dels béns energètics. 

 La demanda de l'habitatge continua guanyant tracció. 
Les transaccions per a la compra d'habitatge van créixer a 
l’abril el 9,8% interanual, acumulat de 12 mesos (respecte 
del 9,5% al març). És el sisè mes consecutiu que la taxa 
de creixement és positiva. Aquesta tendència es recolza, 
sobretot, en la recuperació de l'economia i en 
l’estabilització del preu de l'habitatge. Atès que aquests 
dos suports es mantindran a mitjà termini, la demanda 
continuarà avançant a pas ferm i això permetrà que l'elevat 
nivell d'estoc d'habitatges buits per vendre es redueixi. 

Unió Europea  

La composició del PIB del 1T mostra que la recuperació 
va guanyant solidesa 

 El creixement de la zona de l’euro va augmentar fins al 
0,4% intertrimestral en el 1T (1,0% interanual), recolzat 
per la demanda interna. El consum privat va contribuir en 
0,3 p. p. a l'avanç intertrimestral del PIB; el consum públic, 
en 0,1 p. p.; i la inversió, en 0,2 p. p., la qual cosa mostra 
la recuperació interna de l'economia europea. El sector 
exterior va restar-hi 0,2 p. p., a causa d'un augment de les 
importacions superior que el de les exportacions. Així i tot, 
les exportacions guanyaran tracció durant el 2015 i el 
2016, afavorides per la depreciació de l'euro. 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

2015 2016
Abril Juny

Espanya: previsió de creixement de l'FMI 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'FMI. 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

1T 2010 1T 2011 1T 2012 1T 2013 1T 2014 1T 2015

Demanda externa Demanda interna PIB*

Zona de l'euro: PIB 
Contribució al creixement intertrimestral, p. p. 
 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 
Nota: *Variació intertrimestral, %. 

0

100

200

300

400

500

0

10

20

30

40

50

01/10 07/11 01/13 07/14

 Dada mensual (esc. esq.)
Acumulat 12 mesos (esc. dta.)

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
 
 

Espanya: compravenda d'habitatges 
Milers d'habitatges             Dades ac. 12 mesos, milers d'habitatges 



0

2

4

6

1T 2012 1T 2013 1T 2014 1T 2015
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del  Institut d'Estad. turc. 

Turquia: PIB 
Variació interanual, %  Previsió 

 

 

0

5

10

15

20

25

05/08 05/09 05/10 05/11 05/12 05/13 05/14 05/15

Vendes al detall Producció industrial

Xina: indicadors d'activitat 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'Oficina Nac. Estad. xinesa. 

POLS ECONÒMIC és una publicació de l'Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank que conté informacions i opinions que procedeixen de fonts considerades 
fiables. CaixaBank no en garanteix l'exactitud ni es responsabilitza dels errors ni omissions que contingui. Aquest document té un propòsit merament informatiu, per la qual 
cosa CaixaBank no es responsabilitza en cap cas de l'ús que se’n faci. Les opinions i estimacions són pròpies de l'àrea i poden estar subjectes a canvis sense avisar.  

 Pols Econòmic – del 8 al 14 de juny de 2015 www.laCaixaResearch.com 

Dades previstes del 15 al 21 de juny 

15 Espanya Preus del sòl (1T) 

 Zona euro Comerç exterior (abr.) 

 EUA  Producció industrial (maig) 

 Rússia Avanç PIB (1T) 

16 Zona euro Ocupació (1T) 

 EUA Habitatges iniciats (maig) 

17 Zona euro IPC (maig) 

 EUA Acta del FOMC  

18 Espanya 
Comerç exterior (abr.),  
Crèdits, dipòsits i morositat (abr.), 
Comandes industrials (abr.) 

 Zona euro Vacants d’ocupació (1T),  
Índex cost laboral (1T) 

 EUA  IPC (maig) 

19 Zona euro Balança de pagaments (abr.) 

   

   

   

   

Economia internacional 
Els EUA continuen avançant, mentre que a la Xina 
prossegueix una desacceleració gradual del ritme de 
creixement 

 Als EUA, els indicadors d'activitat mostren un bon 
ritme de creixement en el 2T. L'índex de confiança 
empresarial per a les petites empreses (NFIB) va pujar 
significativament (1,4 punts) fins als 98,6 punts, i se situa 
fregant els nivells típics de precrisi (100,6). Les vendes al 
detall també van avançar un robust 2,7% interanual (1,5% 
a l'abril). 

 Els indicadors d'activitat de la Xina continuen 
dibuixant un alentiment controlat de l'economia. Van 
ser positives la producció industrial, que va avançar un 
6,1% interanual, davant el 5,9% d'abril, i les vendes al 
detall, que van créixer un 10,1%, lleument per damunt del 
10,0% del mes anterior. Al contrari, les importacions van 
caure un 17,6%, la qual cosa reflecteix la debilitat de la 
demanda interna, i les exportacions van tornar a retrocedir 
per tercer mes consecutiu (2,5%). En la mateixa línia, la 
inflació es va moderar fins a l'1,2%, significativament per 
sota de l'1,5% de l’abril i per sota de les nostres previsions. 

 Incertesa política a Turquia. Els resultats de les 
eleccions legislatives del 7 de juny van sorprendre: el 
Partit Islamista, liderat per Erdogan, no va obtenir la 
majoria absoluta malgrat vèncer. Aquest resultat evitarà 
que prosperi la reforma constitucional proposta (que 
hagués orientat Turquia cap a un presidencialisme fort), 
però també complica la governabilitat del país. Davant la 
incertesa, la borsa i la lira van obrir la setmana amb fortes 
pèrdues. No obstant això, després de la sorpresa inicial, 
els mercats financers es van recuperar. A aquest canvi 
també hi va contribuir la bona dada del PIB del 1T 2015, el 
creixement del qual (2,3% interanual) va ser superior al 
que s’esperava. 

Mercats financers  
Grècia continua centrant l'atenció dels inversors  

 Moviments d'anada i tornada al compàs de les notícies 
de Grècia. L’optimisme inversor creixent durant la 
setmana al voltant de la consecució d'un acord entre 
Grècia i els seus creditors ha estat el factor dominant en 
els mercats internacionals d'accions i deute. En aquest 
context, les borses europees han registrat alces modestes 
mentre que les corbes de deute sobirà dels EUA i 
d’Alemanya han continuat incrementant el pendent. 
Tanmateix, la cautela ha acabat imposant-se en el tram 
final de la setmana després que es conegués 
l'abandonament de les negociacions per part dels 
membres de l’FMI, a causa de les “grans diferències en 
àrees clau” (sistema impositiu, pensions i mercat de 
treball). La reunió de l'Eurogrup del 18 de juny es preveu 
decisiva per assolir un acord que desbloquegi l'últim tram 
d'assistència financera i permeti a Grècia plantar cara als 
seus múltiples venciments de deute. D'altra banda, la 
reunió de la Fed de dimecres serà, juntament amb la 
reunió de l'Eurogrup, la principal referència dels mercats. A 
més de publicar les seves previsions econòmiques i 
financeres, s'espera que l'autoritat monetària aporti nous 
detalls sobre la seva estratègia de normalització dels tipus 
d'interès. 
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