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Espanya   
Les bones dades econòmiques continuen, però el ritme 
d'expansió podria moderar-se durant els propers 
trimestres 

 Els índexs PMI van baixar al juny, però la mitjana dels 
últims tres mesos es manté per damunt del registre del 1T, 
en mitjana, la qual cosa suggereix que el bon ritme de 
creixement es va mantenir en el 2T. Les noves comandes, 
que ajuden a predir l'evolució futura de l'activitat, van 
créixer amb força en el sector serveis però es van 
desaccelerar en el sector manufacturer. Tot i així, 
continuen sent fortes gràcies a l'impuls del sector 
exportador i a la major demanda interna.  

 El ritme de recuperació del mercat laboral minora. 
Després de mesos de forts ascensos, el nombre d'afiliats a 
la Seguretat Social va registrar una caiguda lleu, en 
termes desestacionalitzats, i això va disminuir en dues 
dècimes, fins al 3,4%, la taxa de variació interanual. De 
cara al segon semestre, preveiem un alentiment del ritme 
de millora de l'ocupació, d'acord amb una lleugera 
desacceleració del creixement de l'activitat econòmica.  

 Els preus van tornar a créixer al juny per primera 
vegada, després d'un any en contracció a causa de la 
davallada del preu del petroli. Concretament, la inflació va 
avançar tres dècimes fins a situar-se en el +0,1%, 
tendència que s'espera que es mantingui la resta de l'any, 
gràcies a les polítiques ultraacomodatícies del BCE, a la 
millora de les perspectives econòmiques i a la recuperació 
del mercat de treball. 

 La taxa d'estalvi de les llars va repuntar lleugerament 
en el 1T fins a situar-se en el 9,9% de la renda bruta 
disponible. L'augment de l'estalvi va ser compatible amb la 
permanència del creixement del consum, gràcies al fort 
avanç de la renda disponible de les llars (2,5% interanual). 
Això, al seu torn, s'explica per la millora del mercat laboral 
i per la devolució del 25% de la paga extra als funcionaris 
durant aquest trimestre. 

 El Govern avança la rebaixa de l'IRPF prevista per a 
2016 davant la incipient millora de l'execució 
pressupostària. El dèficit de l'Estat acumulat fins al maig 
va ser del 2,01% del PIB, cinc dècimes per sota del valor 
registrat l'any anterior. 

Unió Europea  

A la zona de l’euro la millora econòmica continua, malgrat 
que la crisi grega s'agreuja 

 El sentiment econòmic de juny es manté estable a la 
zona de l’euro, llevat de Grècia. Els registres del 2T són 
compatibles amb un lleuger augment de la taxa de 
creixement durant aquest trimestre. Tanmateix, a Grècia 
va empitjorar el sentiment econòmic de juny (elaborat 
abans de l'anunci del referèndum), la qual cosa apunta a 
un futur immediat de profunda recessió.  
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del MEiSS. 
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Espanya: IPC 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de la Comissió Europea. 

Zona euro: índex de sentiment econòmic 
Nivell 
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Dades previstes del 6 al 12 de juliol 

6 Espanya Producció industrial (maig) 

 EUA ISM serveis (juny) 

7 Zona euro Cimera de l’Euro 

 Alemanya Producció industrial (maig) 

 EUA Comerç internacional (maig) 

8 Espanya Compravenda d’habitatges (maig) 

 EUA Minutes del FOMC 

9 Xina Inflació (juny) 

10 Espanya Índex de confiança empresarial (3T) 

 França Producció industrial (maig) 
 

3-7-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,02 0,00 -0,09

EUA 0,28 +0,00 +0,03
Tipus 1 any Zona euro 0,16 0,00 -0,16
Tipus 10 anys Bund alemany 0,79 -0,13 0,25

EUA 2,38 -0,09 0,21
Espanya 2,21 0,10 +0,60

$/€ 1,111 -0,01 -0,10
Dow Jones 17.730 -1,2% -0,5%
Euro Stoxx 50 3.442 -5,0% 9,4%
IBEX 35 10.780 -5,2% 4,9%
Brent a un mes $/barril 60,3 -4,6% 5,2%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Als EUA el mercat de treball continua millorant i al Japó 
es recupera la confiança empresarial 

 Les bones dades es mantenen en el mercat laboral 
nord-americà. Al juny es van crear 223.000 llocs de 
treball, una xifra que, malgrat situar-se una mica per sota 
del que esperava el consens d'analistes, indica un mercat 
fort. La taxa d'atur va baixar dues dècimes fins al 5,3%, 
degut en part a una davallada de la taxa d'activitat. En 
aquest entorn de millora laboral, els salaris continuen 
continguts (van avançar un 2,0% interanual). Tot i això, 
segons alguns indicadors elaborats per la Reserva 
Federal, a curt termini observarem una recuperació més 
robusta dels salaris. L'indicador de sentiment empresarial 
de manufactures (ISM) va pujar fins als 53,5 punts al juny, 
xifra que correspon amb avanços del PIB superiors al 3%.  

 Els empresaris japonesos són més optimistes. L'índex 
Tankan de sentiment empresarial que publica el BOJ va 
millorar en el 2T 2015 més del que s’esperava, per a les 
empreses tant manufactureres com de serveis. La dada és 
coherent amb el bon registre de comandes de maquinària 
d'abril i dóna continuïtat a la millora inversora esdevinguda 
en el 1T 2015.  

Mercats financers  
El resultat del referèndum grec perllonga la incertesa 
sobre les negociacions amb Grècia 

 El referèndum grec finalitza amb una clara victòria del 
‘no’ i dificulta l’acord entre Grècia i els seus creditors. 
El referèndum va donar un avantatge ampli als partidaris 
de no acceptar les condicions proposades per la Comissió 
Europea, el BCE i l’FMI. En concret, el 61% dels ciutadans 
consultats van votar a favor del ‘no’. Amb aquest resultat, 
l’atenció se centra novament en el nou enfocament que 
prendran les negociacions entre el Govern hel·lè i els seus 
creditors, especialment després de la dimissió del ministre 
de Finances i coordinador de l’equip negociador grec, 
Iannis Varufakis. En aquest sentit, la reunió extraordinària 
de l’Eurogrup de dimarts definirà la posició que adoptin 
totes dues parts. També serà de màxima importància la 
decisió del BCE sobre el manteniment del préstec 
d’emergència (ELA) al sector bancari grec. Els mercats 
recullen amb cert pessimisme els resultats del referèndum 
a Grècia. Les borses europees obren la sessió amb 
caigudes de prop de l’1,5%, mentre que la rendibilitat del 
bo grec a 10 anys augmenta en 250 p. b., malgrat que ara 
com ara el contagi a la resta de països perifèrics és 
contingut.  

 El BCE amplia l'espectre d'actius elegibles del seu 
programa de compra de bons. L'autoritat monetària ha 
inclòs el deute de 13 agències més en la llista d'actius 
elegibles del QE sobirà. La novetat radica en el fet que la 
institució adquirirà bons d'empreses amb participació de 
capital públic, com és el cas de la corporació italiana Enel. 
D'aquesta manera, el BCE obre les portes a l'adquisició de 
bons corporatius com a part de la seva estratègia 
d'expansió de balanç. 
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