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Nota:  *Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'ICLA (INE). 
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Previsió 

Pols Econòmic 
Del 7 d'al 13 de setembre de 2015 

 

 

 
 
Espanya   
Bon balanç dels indicadors d'activitat econòmica en el 3T  
 L'índex de producció industrial va avançar el 5,2% 

interanual al juliol, i amb això consolida la tendència 
positiva iniciada al principi de l’any. La bona evolució dels 
béns d'equip (10,2% interanual) i de la producció de béns 
de consum duradors (3,8% interanual) indica que el 
creixement en el 3T continua recolzant-se en el consum 
privat i en la inversió empresarial, seguint un patró similar 
al de trimestres precedents. 

 La contenció salarial continua. Els costos salarials per 
hora van caure el 0,1% intertrimestral en el 2T 2015, 
després del repunt del 0,8% en el 1T per la devolució del 
25% de la paga extra de 2012 als empleats públics. En el 
4T, els salaris tornaran a pujar per damunt de la seva 
sendera actual, atès que es restituirà el 26,23% d'aquesta 
paga. El mateix succeirà el 2016, quan es retorni prop del 
50% restant. Més enllà d'aquests efectes temporals, 
s'espera que la moderació salarial es mantingui.  

 La inflació subjacent va recular una dècima (del 0,8% 
al 0,7%) a l'agost a causa, sobretot, de la davallada del 
preu del transport, molt lligat a l'evolució del preu del 
petroli. D’altra banda, l'índex general de preus va recular el 
0,4% interanual, cinc dècimes per sota del registre del 
juliol. El nou escenari del preu del cru fa pressentir que la 
inflació general serà inferior al que s'esperava.  

 La recuperació del mercat immobiliari guanya 
intensitat. El ritme de creixement de les compravendes 
d'habitatges va augmentar al juliol fins al 10,9% (dades 
acumulades de 12 mesos). Així mateix, l'índex de preus de 
l’habitatge que elabora l'INE basant-se en dades de 
transacció va registrar un notable avanç en el 2T (4,2% 
intertrimestral), la qual cosa va situar la taxa de creixement 
interanual en el 4,0%. Aquestes xifres confirmen la 
recuperació del sector, encara que preveiem que serà molt 
desigual en funció de la zona. 

Unió Europea  

Milloren les dades de creixement de la zona de l’euro  
 El PIB de la zona de l’euro va créixer el 0,4% 

intertrimestral en el 2T (0,5% en el 1T). La segona 
revisió del PIB que efectua Eurostat augmenta en una 
dècima el creixement durant els dos primers trimestres de 
l'any. En el 2T, la demanda exterior va ser la major 
contribuïdora (+0,3 p. p.), mentre que el suport de la 
demanda interna va ser més modest (+0,03 p. p.) a causa 
de la davallada temporal de la inversió i les existències. 
Tot i així, preveiem que la demanda interna tornarà a 
guanyar protagonisme durant els propers trimestres i que 
la recuperació continuarà a un ritme similar en la segona 
meitat de l'any, cosa que situarà el creixement del PIB en 
l'1,5% i l'1,8% per al 2015 i al 2016, respectivament.  
 

 



 

 

11-9-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,04 0,00 -0,12

EUA 0,34 +0,01 +0,08
Tipus 1 any Zona euro 0,16 0,00 -0,17
Tipus 10 anys Bund alemany 0,65 -0,02 0,11

EUA 2,19 +0,06 0,02
Espanya 2,11 0,03 +0,50

$/€ 1,134 0,02 -0,08
Dow Jones 16.433 2,1% -7,8%
Euro Stoxx 50 3.188 0,2% 1,3%
IBEX 35 9.738 -0,9% -5,3%
Brent a un mes $/barril 48,1 -3,0% -16,0%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.
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Turquia: PIB 
Variació interanual (%)  
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Nota: *Dades nominals. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de la Duana xinesa. 
 
 

Xina: comerç exterior de béns* 
Variació interanual de l'acumulat de 12 mesos (%) 
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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 7 al 13 de setembre de 2015 

Dades previstes del 14 al 20 de setembre 

14 Zona euro Producció industrial (jul.) 
15 Zona euro  Ocupació (2T) 

 EUA Vendes al detall (ago.) 
16 Zona euro IPC harmonitzat (ago.) 

  Índex de cost laboral (2T) 
 EUA IPC (ago.) 

17 Espanya Enquesta trim. del cost laboral (2T) 

 EUA Acta del FOMC  
Habitatges iniciats (ago.) 

18 Zona euro Balança de pagaments (jul.) 
 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (jul.) 
  Comandes industrials (jul.) 

 

Economia internacional 
Els EUA continuen avançant i la Xina alentint   

 Als EUA, els indicadors d'activitat continuen mostrant 
expansió. Així, l'índex de confiança empresarial per a les 
petites empreses (NFIB) va pujar lleument a l'agost fins al 
considerable nivell dels 95,9 punts. L'enquesta JOLT, que 
comptabilitza les ofertes de treball, va tornar a registrar un 
màxim històric, amb 5,8 milions d'ofertes al juliol. 

 Els indicadors d'activitat de la Xina tornen a mostrar-
se més febles del que s’esperava, la qual cosa ha 
impulsat l'Executiu a prendre noves mesures de suport a 
l'economia (major despesa en infraestructures i reducció 
impositiva per a les pimes, entre d’altres). Les 
exportacions nominals van tornar a recular en termes 
interanuals a l'agost, cosa que va situar-ne l’avanç en un 
contingut 2,7% interanual, en l'acumulat dels últims 12 
mesos. En la mateixa línia, les importacions van continuar 
caient, afectades per una demanda moderada i per la 
davallada dels preus energètics. D’altra banda, les vendes 
al detall van créixer el 10,8%, cosa que indica una discreta 
demanda, i la producció industrial va avançar un 6,1%, per 
damunt del 6,0% del juliol, però encara molt per sota dels 
valors amb què acabava 2014 (9,9%).  

 Notable ritme de creixement a Turquia. El PIB va 
avançar en el 2T un 3,8% interanual, considerablement 
per damunt del que es preveia i de la dada del trimestre 
anterior (2,5%). La fortalesa de la demanda interna, en 
particular l'acceleració de la inversió i del consum públic, 
és el factor central que explica aquest major ritme de 
l'activitat. Així i tot, les perspectives econòmiques són més 
contingudes, atès que durant el 3T el país experimenta un 
augment dels riscos polítics interns (incertesa electoral i 
conflictivitat política) i una recrudescència de la crisi 
canviària.  

Mercats financers 
Els mercats internacionals continuen atents a les 
decisions de la Reserva Federal  

 Augmenta l'ansietat davant la possible pujada de 
tipus. Les borses desenvolupades van aconseguir 
començar un nou camí de pujades la setmana passada 
davant les bones dades de creixement en la zona de 
l’euro. Tanmateix, aquest optimisme va ser contingut, 
mentre s’esperava la reunió de la Fed d'aquesta setmana, 
en què es podria anunciar l'inici en la pujada de tipus. 
D'altra banda, les yields sobiranes europees han reculat 
de forma lleu en el còmput setmanal en relació amb la 
possible expansió del QE.  

 S&P rebaixa el rating del Brasil a BB+ i li assigna 
perspectiva negativa. L'agència de qualificació ha 
justificat aquesta decisió, que comporta la pèrdua de 
l'estatus de “grau d'inversió” del deute sobirà brasiler, 
amb el deteriorament del quadre macro del país, les 
creixents dificultats per contenir els desequilibris fiscals i 
la inestabilitat política. La notícia arriba en un moment en 
què les condicions de l'entorn financer exterior de l'àrea 
emergent, lluny d'acompanyar, s'endureixen davant la 
perspectiva de la pujada de tipus als EUA i els dubtes 
sobre l'economia xinesa. 

http://www.lacaixaresearch.com/
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