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Mercat interior
Zona euro
Fora de la zona euro

Espanya: comandes industrials 
Variació interanual de la mitjana mòbil de 12 mesos (%) 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sèrie anterior Sèrie nova

Espanya: PIB 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
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Nota: *Dades desestacionalitzades.  
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 

Zona euro: costos salarials per hora* 
Variació interanual (%) 
 

Zona euro: previsions del PIB de l’OCDE 
Variació anual (%)  

       Previsió Var. respecte 
previsió abr-15 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Zona euro 0,9 1,6 1,9 0,1 0,2 

Alemanya 1,6 1,6 2,0 = 0,4 

França 0,2 1,0 1,4 0,1 0,3 

Itàlia -0,4 0,7 1,3 0,1 0,2 

Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de l’OCDE 

 

 

 
 

Espanya   
La recuperació de l'economia espanyola, a pas ferm  
 La millora de l'activitat a la zona euro impulsa la 

indústria espanyola. Al juliol, el ritme d'avanç de l'entrada 
de comandes de la indústria va accelerar fins al 8,0% 
interanuals gràcies al fort increment de les comandes de la 
zona de l’euro. D’altra banda, les comandes de fora de la 
zona de l’euro van continuar en taxes negatives, i 
l'alentiment del bloc emergent fa preveure que aquest 
segment tindrà un recorregut més limitat a mitjà termini.  

 El preu de l'habitatge va tornar a créixer en el 2T 
després de vuit anys en contracció. L'augment del preu 
de taxació de l'habitatge (de l'1,2% interanual) assenyala 
una major tracció en la recuperació del mercat immobiliari. 

 La taxa de morositat baixa fins al 10,90% al juliol, des 
de l'11,0% anterior. Així mateix, el ritme de contracció del 
crèdit dubtós accelera (-20,3% interanual) i se situa en els 
146.895 milions d'euros. 

 La revisió de la sèrie comptable del PIB revela una 
major profunditat de la recessió. Segons les noves 
dades publicades per l'INE, el PIB va caure un 3,9% 
acumulat entre 2011 i 2014, i no pas un 2,5% com s'havia 
estimat anteriorment. La xifra de creixement del 2014 no 
es va alterar i continua en l'1,4%, però la composició és 
molt diferent: la menor contribució de la demanda interna 
(1,6 p. p. respecte de 2,2 p. p. anteriors) es va compensar 
amb una menor contribució negativa de la demanda 
externa (-0,2 p. p. respecte de -0,8 p. p. anteriors). 

Unió Europea  
La bona marxa del mercat laboral en el 2T és una mostra 
més de la continuïtat de la recuperació a la zona de l’euro  
 La producció industrial de la zona de l’euro continua el 

camí alcista. Al juliol, l'índex de producció industrial va 
augmentar l’1,2% interanual. Destaca el fort increment 
registrat a Espanya, Itàlia i Portugal, del 5,0%, 2,4% i 
1,3%, respectivament, la qual cosa reafirma que l'activitat 
de la perifèria, llevat de Grècia, manté el bon to. 

 La perifèria recupera competitivitat a través dels 
salaris. A Alemanya, on els nivells d'atur són mínims, 
s'observen increments salarials significatius (del 3,3% 
interanual en el 2T). En canvi, els augments són molt més 
continguts a Itàlia i a Espanya, del 0,0% i 0,7%, 
respectivament. D'altra banda, les dades mostren una 
lleugera acceleració del ritme de creixement de l’ocupació 
a la zona de l’euro, amb una pujada del 0,3% 
intertrimestral en el 2T 2015 (del 0,2% en l'1T). 

 L’OCDE revisa a la baixa les previsions de creixement 
del PIB per al 2016. La institució retalla en dues dècimes 
l’avanç previst del PIB el 2016, fins a l’1,9%, mentre que 
apuja lleugerament les previsions per al 2015. La revisió 
baixista se sustenta en un menor efecte dels elements 
favorables de caràcter temporal: petroli barat, depreciació 
de l’euro i tipus d’interès baixos. 
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Dades previstes del 21 al 27 de setembre 

21 Espanya Comerç  internacional (jul.) 
 EUA Venda habitatges segona mà (ago.) 

22 Zona euro Confiança del consumidor (set.) 

 Espanya 
Entrada de turistes estrangers (ago.), 
Índex xifra negoci empres. (jul.) 

23 França PIB final (2T) 
24 EUA Venda habitatges nous (ago.) 
25 Espanya Hipoteques (jul.) 

 EUA  PIB final (2T) 
 Japó IPC (ago.) 
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Nota:  *Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. 
            

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

18-9-15 var. setm. 2015
Tipus 3 mesos Zona euro -0,04 0,00 -0,12

EUA 0,32 -0,02 +0,06
Tipus 1 any Zona euro 0,15 0,00 -0,17
Tipus 10 anys Bund alemany 0,66 +0,01 0,12

EUA 2,13 -0,05 -0,04
Espanya 1,94 -0,17 +0,33

$/€ 1,130 0,00 -0,08
Dow Jones 16.385 -0,3% -8,1%
Euro Stoxx 50 3.157 -1,0% 0,3%
IBEX 35 9.847 1,1% -4,2%
Brent a un mes $/barril 47,5 -1,4% -17,2%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
La inflació continua continguda als EUA i l’Índia, però és 
elevada en alguns grans emergents   
 La inflació nord-americana continua moderada a 

l’agost. Tant la taxa d’inflació general com la subjacent 
(sense aliments ni energia) es van mantenir moderades, 
amb registres semblants als del juliol, del 0,2% i l’1,8%, 
respectivament. No hi ha dubte que aquesta contenció, 
especialment en l’índex subjacent, ha estat un element 
més a favor del retard de l’inici de la pujada de tipus de la 
Fed. 

 El Japó registra un altre dèficit comercial a l’agost. Les 
exportacions i les importacions s’estanquen en termes 
nominals, i les exportacions cauen en volum pel descens 
de les vendes als EUA i, especialment, a la Xina 
(combinades, representen el 38% del total de les 
exportacions japoneses). 

 Emergents: inflacions divergents. L’Índia continua tenint 
una inflació moderada, amb uns preus que van pujar el 
3,7% interanual a l’agost (una mica per sota del que 
s’esperava) gràcies als components subjacents. Al 
contrari, es manté en cotes elevades a Turquia (7,1%), al 
Brasil (9,5%) i a Rússia (15,8%).  

 
Mercats financers 
La Fed emula el BCE: en “mode pausa” tot esperant que 
evolucionin els riscos de l’entorn exterior  
 La Reserva Federal es mostra prudent i tria no apujar 

els tipus d’interès a la reunió de setembre. Malgrat la 
solidesa dels indicadors interns, els esdeveniments 
recents de l’escena internacional (Xina i la resta 
d’emergents, turbulències financeres) són els principals 
justificants d’aquesta decisió. De fet, el marcat to 
acomodatici que es desprèn del comunicat oficial i de la 
roda de premsa de Janet Yellen va sorprendre els 
inversors. Tot i així, els membres del Comitè Federal de 
Mercat Obert continuen projectant la primera pujada del 
Fed funds aquest any (previsiblement al desembre), i van 
reduir lleugerament les seves perspectives de creixement i 
inflació per al 2016 i el 2017. 

 Syriza guanya les eleccions malgrat haver signat el 
tercer programa de rescat. Així, el nou Govern obté una 
major legitimitat per implementar les reformes establertes 
en el programa de rescat. Per bé que la victòria va ser 
més folgada del que s’esperava, necessitarà els socis de 
govern, Grecs Independents, per obtenir la majoria 
absoluta. El resultat electoral no ha comportat grans 
moviments en el mercat de deute públic grec. La 
rendibilitat del bo grec a 10 anys se situa al voltant del 8%, 
50 p. b. per sota del nivell que va assolir la setmana 
passada.   

 S&P rebaixa el rating del Japó d’AA- a A+, a causa de la 
incertesa al voltant del paquet de reformes de l’Abenomics 
i als dubtes sobre la sostenibilitat de les finances 
públiques. D’altra banda, Moody’s va rebaixar el rating de 
França fins a Aa2 per la lenta recuperació econòmica i el 
dèbil pols reformista.  

http://www.lacaixaresearch.com/

