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Nota: *Dades nominals. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dpt. d'Aduanes. 
 
 

Espanya: comerç exterior de béns* 
Variació interanual de l'acumulat 3 mesos (%) 
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Nota: *Dades corregides per efectes estacionals i de calendari. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del INE. 

Espanya: xifra de negocis* 
Variació interanual de la mitjana mòbil 3 mesos (%) 
 

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

Alemanya França Itàlia Espanya** Zona de
l'euro

1T 2014

1T 2015

Nota: *Dades d'esestacionalitzades. ** Repunt en el 1T 2015 per devolució 
del 25% de la paga extra de 2012 als treballadors públics. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Eurostat. 

Zona de l'euro: Costos salarials per hora* 
Variació interanual (%) 
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Espanya: taxa de morositat i crèdits dubtosos 
(%)                            (Milers de milions d'euros) 

Pols Econòmic  

 
 
Espanya   
El sector exterior guanya protagonsime 

 Els indicadors d'activitat d'abril auguren un 
significatiu avenç del PIB en el 2T. Destaca en positiu la 
bona marxa del sector serveis: la seva facturació va 
créixer significativament l'abril, cosa que va situar l'avenç 
de la mitjana mòbil dels últims tres mesos en el 4,4% 
interanual. En canvi, el volum de negoci de la indústria va 
retrocedir lleugerament, cosa que va moderar el 
creixement fins al 0,9% (mitjana mòbil tres mesos). Amb 
tot, l'increment de l'1,1% interanual de les comandes 
industrials, especialment les provinents de la zona euro, 
fan preveure una millora en el sector.  

 Segueixen les bones dades en el sector exportador. 
Les exportacions de béns van créixer un robust 7,4% 
interanual en l'acumulat del febrer a l'abril, afavorides per 
la demanda procedent de la zona euro i de la resta de la 
Unió Europea. Les importacions van avançar un 5,7% 
interanual, però la xifra hagués estat molt superior de no 
haver estat per la caiguda del preu del cru, que està 
comportant un important estalvi en la factura importadora. 

 Nova caiguda de la morositat. L'abril, la taxa de 
morositat del sistema bancari es va situar en el 12,0%, una 
dècima menys que el mes anterior. El crèdit dubtós 
continua la seva marcada tendència descendent, amb un 
retrocés del 2,8% dins el mes (-15,8% interanual) fins als 
161.615 milions d'euros. En els propers mesos, preveiem 
que el saldo de crèdit dubtós seguirà disminuint, cosa que, 
combinat amb una caiguda moderada del saldo viu de 
crèdit, ajudarà a reduir encara més la taxa de morositat. 

Unió Europea  

Continua la recuperació en la zona de l’euro a l'espera de 
la resolució de la crisi grega 

 L'evolució dels costos salarials reflecteix la  diferent 
situació del mercat laboral entre països. A Alemanya, 
on l'economia està a prop de la plena ocupació, 
s'observen increments salarials significatius (del 2,9% 
interanual en l'1T). A la resta de països els augments són 
més moderats, d'acord amb una major taxa de 
desocupació. D'altra banda, l’ocupació va seguir el lent 
camí de recuperació en la zona de l’euro, amb un augment 
del 0,1% intertrimestral en l'1T 2015 (0,1% en el 4T). 
Tenint en compte les dades d'expectatives de creació de 
llocs de treball, la millora de l'ocupació hauria d'accelerar-
se lleugerament en el 2T.  

 El sector exterior guanya impuls. Les exportacions de 
béns de la zona de l’euro a la resta del món van 
augmentar l'abril un 7,4% interanual, mentre que les 
importacions es van mantenir estables (-0,1% interanual). 
Així, el saldo de la balança comercial entre gener i abril es 
va situar un 69% per damunt del registre assolit un any 
abans.  

 



19-6-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,01 0,00 -0,09

EUA 0,28 -0,00 +0,03
Tipus 1 any Zona euro 0,17 0,00 -0,16
Tipus 10 anys Bund alemany 0,75 -0,08 0,21

EUA 2,26 -0,13 0,09
Espanya 2,27 0,02 +0,66

$/€ 1,135 0,01 -0,07
Dow Jones 18.016 0,7% 1,1%
Euro Stoxx 50 3.456 -1,3% 9,8%
IBEX 35 10.944 -0,8% 6,5%
Brent a un mes $/barril 63,0 -1,3% 9,9%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dpt. de Treball. 
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Nota: *Dades corregides per efectes estacionals i de calendari 
Font: "la Caixa" Research a partir de dades del Dept. de Comerç. 

Japó: balança comercial*  
Dades mensuals (mM¥)     Dades mensuals (mM¥) 

Dades previstes del 22 al 28 de juny 

22 Espanya Entrada turistes estrangers (abr.) 

 Zona euro Avanç confiança del consumidor (jun.) 

23 Zona euro PMI compost (jun.) 

 Alemanya PMI compost (jun.) 

 França PMI compuesto (jun.) 

 EUA Venda d’habitatges nous (mai.) 

24 Alemanya Ifo (jun.) 

 Mèxic IPC (jun.) 

26 Espanya Hipoteques (abr.) 

 Argentina PIB (1T) 

   
 

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 garanteix l'exactitud de la mateixa 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 es faci del mateix. Les opinions i estimacions són pròpies de l'àrea i poden estar subjectes a canvis 
sense avisar.  

 

Economia internacional 
Als EUA la inflació es manté moderada i a Rússia es 
confirmen les males perspectives de creixement 

 L'augment del preu de la gasolina va donar suport a 
l'avenç de preus nordamericans de maig. En termes 
intermensuals (amb la sèrie ajustada estacionalment), 
l'IPC general  va avançar un 0,4% el maig, en bona part 
pel repunt dels preus energètics, que van créixer un 4,3% 
entre abril i maig. Això va deixar la inflació  en el 0,0%, 
dos dècimes per damunt del registre d'abril. Per altra 
banda, l'IPC subjacent (sense aliments ni energia) es va 
desaccelerar (1,7% interanual) i va tenir l'increment 
intermensual més feble del començament d'any ençà. 

 El Japó empitjora la seva balança comercial el maig. 
La feble millora del saldo comercial en els últims mesos 
s'ha vist interrompuda per les dades d'abril i maig. La 
davallada de les importacions, incloses les compres de 
petroli, no va compensar la baixada de les exportacions, 
que es van contreure també en volum, situant-les al nivell 
de juny de 2014. 

 Caiguda del PIB a Rússia. Després d'anunciar-se una 
davallada del PIB de l'1,9% interanual en l'1T de 2015 
segons xifres preliminars, aquesta setmana s'ha confirmat 
que el PIB rus realment va caure un 2,2% (creixement del 
+0,4% en el 4T). Els indicadors disponibles suggereixen 
que en el 2T la recessió s'està agreujant, cosa que reforça 
el nostre escenari, que preveu un -3,3% per al conjunt de 
2015. 

Mercats financiers 
Els inversors no desesperen i segueixen tenint en compte 
un desenllaç no traumàtic a Grècia  

 El camí de normalització monetària de la Reserva 
Federal centra el debat. En la reunió de dimecres passat, 
el Comitè Federal va confirmar la seva intenció d'iniciar les 
pujades del tipus d'interès oficial durant els últims mesos 
de 2015, una vegada es constati la millora del mercat 
laboral i la inflació avenci cap al 2%. Davant aquest 
escenari, l'atenció dels mercats pivota cap al camí de 
normalització que adopti la Fed a mitjà termini. En aquest 
sentit, la revisió a la baixa de les projeccions del tipus 
d'interès oficial suggereix que la política monetària seguirà 
acomodatícia per força temps després de la primera 
pujada. Els mercats han recollit aquest missatge amb una 
davallada de les rendibilitats sobiranes als EUA (al voltant 
de 10 p. b.) i la depreciació del dòlar davant l'euro.  

 Calma relativa en els mercats de deute perifèrica 
malgrat l'incert desenllaç de la saga grega. Les 
negociacions entre Grècia i els seus creditors s'han 
endinsat en una fase de punt mort. Per tractar d'arribar a 
un acord in extremis, els caps de Govern de la zona de 
l’euro es donen cita avui en una cimera amb caràcter 
extraordinari. Malgrat la gran incertesa, el contagi al deute 
de la resta de països perifèrics ha estat molt contingut. Les 
primes de risc del deute a 10 anys d'Espanya i Itàlia s'han 
mantingut durant la setmana al voltant dels 150 p. b. 
Tanmateix, el sentiment inversor roman fràgil i podria 
canviar ràpidament de registre. Principalment si s'acaben 
implantant controls de capitals al país hel·lè a causa de la 
més que complexa posició de liquiditat dels bancs grecs. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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