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Espanya   

La bona composició del PIB en el 2T assenyala la 
robustesa de la recuperació  

 La demanda interna impulsa el creixement, mentre que 

la demanda externa va tenir una contribució menys 

negativa. El creixement del PIB va arribar a l'1,0% 

intertrimestral en el 2T (3,1% interanual). Destaca l'alça del 

consum privat (+1,0% intertrimestral), una tendència que 

s'estén al 3T segons els bons registres de les vendes al 

detall del juliol. La inversió en equipament també va 

guanyar intensitat, cosa que atorga solidesa a la 

recuperació. En canvi, el creixement del consum públic i 

de la inversió en construcció (en especial la no residencial) 

es van moderar després del repunt del 1T. La bona 

evolució de les exportacions, que preveiem que continuï 

gràcies a la recuperació de la zona de l’euro i a la 

devaluació de l'euro, i l'increment contingut de les 

importacions permetran que la demanda externa torni a 

contribuir al creixement. 

 Moderació salarial després del repunt del 1T. El ritme 

d'avanç de la remuneració total dels assalariats es va 

moderar en el 2T en desfer-se l'efecte de la devolució del 

25% de la paga extra als funcionaris que va tenir lloc en el 

1T. Es preveu que es torni un 25% addicional aquest any i 

el 50% restant el 2016.  

 La inflació torna al terreny negatiu a l'agost després de 

només dos mesos en positiu. L'IPC va registrar una 

variació interanual del -0,4% l'agost, una reducció de cinc 

dècimes respecte de la inflació del mes anterior (+0,1%). 

Així i tot, i esperant el desglossament per components, 

aquest retrocés s'explicaria íntegrament pel preu de 

l'energia, mentre que els components més estables de la 

inflació subjacent haurien mantingut la tendència a l'alça, 

d'acord amb el fort impuls de la demanda interna. 

Unió Europea  

La recuperació econòmica de la zona de l’euro 
prossegueix, malgrat les turbulències financeres globals   

 L'índex de sentiment econòmic millora lleugerament a 

l'agost en el conjunt de la zona de l’euro. Tant 

Alemanya com França, Itàlia i Espanya estan registrant en 

el 3T índexs superiors als de la primera meitat de l'any. És 

interessant ressaltar que, per primera vegada des de fa 

quatre anys, França va assolir un valor per damunt de la 

mitjana de llarg termini (100 punts). Tanmateix, el ritme de 

creixement continua sent moderat. 

 Alemanya es manté com a motor econòmic de la zona 
de l’euro. El creixement del PIB es va situar en el 0,4% 
intertrimestral en el 2T (1,6% interanual). El principal motor 
va ser el sector exterior, amb una contribució de 0,8 p. p. 
Per al 3T, l'índex de clima econòmic alemany IFO apunta 
que l'economia alemanya està mantenint un ritme de 
creixement robust. 



31-7-15 var. sem. 2015

Tipos 3 meses Eurozona -0,02 0,00 -0,10

EE. UU. 0,31 +0,02 +0,05

Tipos 1 año Eurozona 0,17 0,00 -0,16

Tipos 10 años Bund alemán 0,64 -0,05 0,10

EE. UU. 2,18 -0,08 0,01

España 1,84 -0,06 +0,23

$/€ 1,098 0,00 -0,11

Dow Jones 17.690 0,7% -0,7%

Euro Stoxx 50 3.601 0,0% 14,4%

IBEX 35 11.181 -1,1% 8,8%

Brent a un mes $/barril 52,2 -4,4% -8,9%

Fuente:  "la Caixa" Research, a partir de datos de Bloomberg.

Cotizaciones de mercados
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Dades previstes del 31 d’agost al  
6 de setembre 

31 Espanya Execució pressup. de l’Estat (jul.) 

  Balança de pagaments (juny) 

 Zona euro Avanç IPC (ago.) 

 Índia PIB (2T) 

1 Zona euro Taxa d’atur (jul.) 

2 Espanya 
Afiliació a la Seguretat Social i  
atur registrat (ago.) 

3 Zona euro Consell de Govern del BCE 

4 Zona euro Desglossament PIB (2T) 

 EUA Ocupació (ago.) 

 

28-8-15 var. setm. 2015

Tipus 3 mesos Zona euro -0,03 0,00 -0,11

EUA 0,33 -0,00 +0,07

Tipus 1 any Zona euro 0,16 0,00 -0,16

Tipus 10 anys Bund alemany 0,74 +0,18 0,20

EUA 2,18 +0,14 0,01

Espanya 2,06 0,05 +0,45

$/€ 1,119 -0,02 -0,09

Dow Jones 16.643 1,1% -6,6%

Euro Stoxx 50 3.287 1,2% 4,5%

IBEX 35 10.353 0,8% 0,7%

Brent a un mes $/barril 50,1 10,1% -12,7%

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 

Als EUA el consum privat recupera el to alcista, mentre 
que al Japó els preus continuen estancats   

 L'activitat s'enforteix als EUA. L'índex de confiança del 

consumidor va recuperar a l'agost el nivell dels 100 punts, 

recolzat en una millora de les expectatives i del mercat de 

treball. En la mateixa línia, el creixement del PIB del 2T va 

ser revisat a l'alça, del 0,6% al 0,9% intertrimestral, com a 

conseqüència de la major fortalesa del consum privat. El 

mercat immobiliari també manté una evolució ascendent, 

amb una pujada de la venda d'habitatges nous al juliol que 

s'afegeix a la bona dada de la setmana passada de la 

venda d'habitatges de segona mà. En aquest sentit, la lleu 

davallada al juny de l'índex Case-Shiller de preus de 

l’habitatge de segona mà sembla que només és passatger.  

 Al Japó els preus eviten el terreny negatiu. L'IPC 

general va avançar el 0,3% interanual el juliol (0,4% el 

juny). L'IPC sense aliments però amb energia (la 

referència del BOJ) va tenir un increment interanual nul, 

però per damunt de la davallada que s'esperava, per la 

pressió baixista dels preus energètics. La moderació dels 

preus millora el poder adquisitiu de les llars, cosa que 

hauria de reactivar el consum privat en els propers mesos.  

 La recessió s'aguditza al Brasil. El PIB va caure el 2,6% 

interanual en el 2T, amb la qual cosa empitjora la 

davallada de l'1,6% del 1T. A això s’hi sumen unes greus 

tensions inflacionistes (9,6% interanual el juliol) i un dèficit 

per compte corrent elevat (4,5% del PIB en el 1T). 

Mercats financers 

Els bancs centrals de la Xina i dels EUA intenten calmar 

les turbulències financeres, amb èxit de moment 

 El banc central de la Xina pren mesures. Després de les 

fortes caigudes de la borsa al començament de la 

setmana, l'autoritat monetària va anunciar una rebaixa dels 

tipus d'interès oficial i del coeficient de reserves dels 

bancs. A més, va ampliar la injecció de liquiditat. La 

institució va justificar aquestes mesures amb la 

desacceleració econòmica i les turbulències borsàries, 

però es va mostrar confiada en una ràpida millora en tots 

dos fronts. De fet, la borsa xinesa va reaccionar amb fortes 

pujades. La resta de mercats internacionals també va 

recuperar una gran part de les pèrdues precedents. 

 La Reserva Federal assenyala que podria ajornar la 

pujada de tipus. Alguns dirigents han declarat que els 

esdeveniments de les darreres setmanes (devaluació a la 

Xina i caigudes de les borses) aconsellen ser prudents pel 

que fa a la data de la que serà la primera pujada de tipus 

en més de nou anys. Tanmateix, el vicepresident, Stanley 

Fischer, ha deixat clar que, més enllà de la data concreta 

d’inici, el pla de pujades graduals continua sent vàlid, 

ateses la solidesa de fons de l’economia dels EUA i la 

perspectiva d’un augment de la inflació. Per la seva banda, 

membres del BCE han manifestat disposició a actuar en 

sentit expansiu si l'objectiu d'elevar la inflació cap al 2% 

corre perill a causa dels shocks externs. 


