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PMI manufactures PMI serveis

Espanya: indicadors d'activitat 
Nivell 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 
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Espanya: afiliats a la Seguretat Social 
Contribució dels sectors al creixement interanual (p. p.) 
 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del MEiSS. 
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Espanya: saldo pressupostari de l'Estat* 
Acumulat durant l'any (% del PIB) 

Nota: *No inclou ajudes a la banca. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de la IGAE. 
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Zona euro: previsions de PIB i inflació del BCE 
Variació anual (%) 
 

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

Inflació 

Pols Econòmic 
Del 31 d'agost al 6 de setembre de 2015 

 

PIB 

 

 
 
Espanya   
Continuen les bones dades per a l'economia espanyola  
 Els índexs PMI continuen assenyalant el bon to de 

l'activitat espanyola. El PMI de manufactures va baixar 
lleugerament a l'agost, tot i que encara se situa en nivells 
clarament expansius (52,3 punts). El seu homòleg de 
serveis es va mantenir pràcticament pla, en els 59,6 punts, 
recolzat altra vegada pel bon ritme de creixement de les 
noves comandes. Aquest component, en canvi, va perdre 
una mica de força en el sector manufacturer. 

 La recuperació del mercat laboral prossegueix a 
l'agost, però perd una mica d’empenta. El nombre 
d'afiliats a la Seguretat Social va caure lleument en termes 
desestacionalitzats. Tot i així, el ritme de creació de llocs 
de treball en termes interanuals continua sent alt (3,2%). 
Gran part de la davallada és deguda a l’empitjorament del 
comportament de l’ocupació de l'Administració, després 
d'un primer semestre de forts increments. El dinamisme 
d'altres branques dóna confiança que la millora de 
l’ocupació prosseguirà en la segona meitat de l'any. 

 El saldo per compte corrent continua millorant. Segons 
les dades del BdE, el saldo per compte corrent acumulava 
un superàvit de 12.465 milions d'euros el juny (en termes 
acumulats de 12 mesos), fet que suposa una millora d’una 
mica més de 4.000 milions respecte del superàvit assolit el 
desembre de 2014. Això és degut, en gran part, al menor 
dèficit del saldo de rendes.  

 La recuperació econòmica impulsa la millora de 
l'execució pressupostària. El dèficit de l'Estat acumulat 
fins al juliol va ser del 2,4% del PIB, sis dècimes per sota 
del valor registrat el 2014. Tanmateix, després de les 
últimes mesures aprovades, es requerirà una estricta 
execució de la despesa per complir l'objectiu de dèficit 
marcat (2,9% del PIB).  

Unió Europea  

Factors externs pressionen el creixement i la inflació  
lleugerament a la baixa 
 El BCE rebaixa les seves previsions de creixement de 

la zona de l’euro fins a l'1,4% el 2015 i l'1,7% el 2016 i 
el 2017. Aquestes xifres, una mica per sota del registre de 
fa tres mesos, són conseqüència de l’impacte de la 
desacceleració de les economies emergents i no posen en 
qüestió la recuperació de la zona de l’euro, que continua 
recolzada, sobretot, per la demanda interna. La institució 
preveu que l'increment gradual de la inflació serà un xic 
menor, a causa de la davallada del preu del petroli. 

 La inflació de la zona de l’euro es manté estable en el 
0,2% a l'agost. La forta recaiguda del preu del petroli va 
ser compensada en gran mesura per l'augment del preu 
dels aliments frescos. La inflació subjacent no va variar, 
però s'espera que pugi gradualment, impulsada per la 
millora del mercat laboral (la taxa d'atur va baixar dues 
dècimes el juliol, fins al 10,9 %). 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de los datos de la Organización 

Central de Estadística de India. 
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Índia: PIB 
Variació interanual (% ) 
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Taxa d'ocupació (esc. esq.)

Taxa d'atur (esc. dta.)

EUA: mercat laboral 
         % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dep. de Treball. 

% 

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 se’n responsabilitza dels errors. 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.  

 
www.laCaixaResearch.com Pols Econòmic – del 31 d'agost al 6 de setembre de 2015 

Dades previstes del 7 al 13 de setembre 

8 Espanya Preus de l’habitatge de l’INE (2T), 
Compravenda d’habitatges (jul.) 

 Zona euro PIB, segona entrega (2T) 
9 Espanya Cost laboral harmonitzat (2T) 

10 Espanya Producción Industrial (jul.) 
 Turquia  PIB (2T) 

11 Espanya IPC  (ago.) 
 EUA Pressupost federal (ago.) 

12 Xina 
Producció industrial (ago.) 
Vendes al detall (ago.) 

 

4-9-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,03 0,00 -0,11

EUA 0,33 +0,00 +0,08
Tipus 1 any Zona euro 0,16 0,00 -0,17
Tipus 10 anys Bund alemany 0,67 -0,07 0,13

EUA 2,12 -0,06 -0,05
Espanya 2,08 0,01 +0,47

$/€ 1,115 0,00 -0,09
Dow Jones 16.102 -3,2% -9,7%
Euro Stoxx 50 3.180 -3,2% 1,1%
IBEX 35 9.822 -5,1% -4,5%
Brent a un mes $/barril 49,6 -0,9% -13,5%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
L’expansió nord-americana prossegueix i l'Índia no se 
suma als dubtes sobre els emergents   

 Continuen les bones dades del mercat laboral nord-
americà. L'agost es van crear 173.000 llocs de treball. 
Malgrat que la xifra se situa per sota del que s’esperava, la 
revisió a l'alça en 44.000 llocs per al conjunt de juny i juliol 
millora el balanç final i confirma la fortalesa del mercat de 
treball. En la mateixa línia, la taxa d'atur va baixar dues 
dècimes fins a un moderat 5,1%. D’altra banda, els índexs 
de sentiment empresarial (ISM), tant de manufactures com 
de serveis, se situen en nivells clarament expansius. 
Destaca l'ISM de serveis, que se situa a prop del màxim 
de l'última dècada (59,0 punts), malgrat  una lleu 
davallada.  

 L'Índia creix el 7,0% interanual en el 2T. Encara que la 
xifra queda per sota del registre del 1T (del 7,5% 
interanual), la tendència de fons de l'economia índia és 
significativament més sòlida que la d'altres economies 
emergents, en especial gràcies a la fortalesa de la 
inversió. Tot i així, els indicadors disponibles i l'efecte 
sobre l'agricultura d'una temporada de monsons una mica 
més suau del que és habitual fan esperar un segon 
semestre en línia amb el creixement actual, lleugerament 
per sota del que s’esperava. 

Mercats financers 
Sembla que les dosis elevades de volatilitat han quedat 
enrere 

 El BCE reforça la seva voluntat d'actuar si els riscos 
romanen. La revisió a la baixa de la inflació i el creixement 
obeeix a la davallada del preu del petroli i a la 
desacceleració de les economies emergents, 
respectivament. Per bé que el BCE es manté en “mode       
pausa”, Mario Draghi va voler deixar clar que el Consell de 
Govern està “atent i preparat” per ampliar l’abast de les 
compres del QE (ajustant-ne la composició, magnitud o 
durada) si els brots d'inestabilitat als mercats prenen un 
caràcter permanent. En aquest sentit, el dirigent del BCE 
va anunciar l'ampliació del límit de compres per emissió o 
bo, del 25% al 33%, cosa que constitueix una primera 
mostra de la clara disposició del banc central per 
incrementar l'escala dels seus estímuls. 
 

 La Xina i el BCE concedeixen una treva als mercats. La 
menor tensió a la Xina i les declaracions de Draghi han 
contribuït a perfilar una setmana de relativa calma als 
mercats internacionals. Després d'unes setmanes en què 
les economies emergents van ser castigades amb 
severitat, la vista ara se situa en la possible pujada de 
tipus de la Fed aquest mes, tot esperant una solució a les 
friccions econòmiques a la Xina i polítiques al Brasil. Més 
enllà de la caiguda posterior a la reunió del BCE, el tipus 
de canvi euro-dòlar s'ha mantingut en la franja de l’1,11-
1,12. D’altra banda, després de la forta pujada de dilluns 
passat, el Brent es va tornar a estabilitzar al voltant dels 
50$/barril davant els dubtes sobre l'acció coordinada de 
l'OPEP. 
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