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Espanya: afiliats a la Seguretat Social 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MEiSS. 
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Espanya: taxa d'estalvi de les llars 
(% de la renda bruta disponible) 
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Fonte: CaixaBank Research, a partir de dades d'Eurostat. 
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Font: Caixabank Research, a partir de dades de l'INE i del Banc d'Espanya. 

Estimació  
BdE 

 El ritme de creixement va desaccelerar lleugerament en el 
3T. El Banc d’Espanya estima que el PIB va créixer el 0,8% 
intertrimestral en el 3T (3,4% interanual), un registre 
lleugerament per sota del 2T (1,0% intertrimestral), encara 
que significatiu. Tot indica que la demanda interna ha estat el 
motor de creixement, per bé que el consum privat va 
desaccelerar, segons el registre de les vendes al detall.  

 L’ocupació continua recuperant-se a bon ritme al setembre. 
Així, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar 
en 35.072 en termes desestacionalitzats, la qual cosa situa la 
taxa de variació interanual en el 3,2%. El dinamisme de la 
industria i dels serveis (més enllà del turisme) suggereix que 
la millora de l’ocupació es mantindrà en el tram final de l’any, 
tot i que no accelerà. 

 Important retrocés de la inflació al setembre. Els preus van 
caure el 0,9% interanual, 5 dècimes més que a l’agost (-0,4%). 
Aquesta contracció va ser conseqüència de la caiguda del 
preu dels carburants i de l’energia, que van pressionar a la 
baixa la inflació general, tot i que s’espera que la subjacent 
s’hagi mantingut estable. 

 Els comptes públics milloren gràcies a l’increment dels 
ingressos tributaris. El dèficit de les AP (excloses les 
corporacions locals) acumulat fins al juliol va ser del 3,3% del 
PIB. Encara que el dèficit se situa 5 dècimes per sota del valor 
de 2014, segurament l’ajust que s’està duent a terme serà 
insuficient per aconseguir l’objectiu del 4,2% del PIB. 

 La capacitat d’estalvi de les llars es restaura a poc a poc. El 
fort increment del consum privat en el 2T (3,5% interanual) va 
ser compatible amb un augment de l’estalvi brut de les llars 
(3,2% interanual), amb la qual cosa la taxa d’estalvi es va 
mantenir pràcticament estable en el 9,3% de la renda bruta 
disponible.  

 L’activitat continua avançant en el 3T. Al setembre, l’índex 
de sentiment econòmic va arribar fins als 105,6 punts, la qual 
cosa situa la mitjana del 3T en màxims des de 2011. El mercat 
laboral també apunta que la recuperació va prosseguir durant 
el 3T, tot i que lentament. En concret, la taxa d’atur de la 
zona de l’euro a l’agost, de l’11,0%, va ser 1 dècima inferior a 
la del 2T.  

 La inflació torna al terreny negatiu al setembre. L’efecte de 
la forta caiguda del preu del petroli es prolonga i empeny la 
inflació a valors negatius per primera vegada des del març. 
D’altra banda, la inflació subjacent continua en un moderat  
0,9%, como als mesos de juliol i agost.  

 

 



   

                      Pols Econòmic – Del 28 de setembre al 4 d’octubre de 2015 

Dades previstes del 5 a l’11 d’octubre  

5 Zona euro 
Producció industrial (ago.),  
PMI serveis i compost final (set.) 

 EUA ISM serveis (set.) 

6 Espanya Compravenda d’habitatges (ago.) 

 EUA Comerç internacional (ago.) 

7 Alemanya Producció industrial (ago.) 

 Espanya 
Producció industrial (ago.) 
PMI serveis i compost final (set.) 

8 EUA Minutes del FOMC 

9 França Producció industrial (ago.) 

 Itàlia Producció industrial (ago.) 
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Japó: índex de sentiment empresarial - Tankan* 
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EUA: mercat laboral 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Dep. de Treball. 

% 

2-10-15 var. setm. 2015

Tipus 3 mesos Zona euro -0,04 0,00 -0,12

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

Tipus 1 any Zona euro 0,14 -0,01 -0,19

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,51 -0,14 -0,03

EUA 1,99 -0,17 -0,18

Espanya 1,78 -0,26 +0,17

$/€ 1,122 0,00 -0,09

Dow Jones 16.472 1,0% -7,6%

Euro Stoxx 50 3.088 -0,8% -1,9%

IBEX 35 9.604 0,9% -6,6%

Brent a un mes $/barri l 48,1 -1,0% -16,0%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.

Monitor de mercats

 El mercat laboral nord-americà continua en bona forma, 
malgrat que la dada del setembre va ser una mica més dèbil. 
L’agost es van crear 142.000 llocs de treball i, encara que el 
registre es va situar per sota del llistó dels 200.000, la mitjana 
mensual del començament d’any ençà (de 198.000) continua 
apuntat que el mercat de treball és dinàmic. Així mateix, la 
taxa d’atur es va mantenir en un baix 5,1%. Al contrari, els 
salaris van tornar a avançar un contingut 2,2% interanual, 
molt per sota de la zona de normalitat del 3%-4% senyalada 
per Janet Yellen fa uns mesos. D’altra banda, l’índex de 
sentiment empresarial de manufactures (ISM), encara se situa 
en zona expansiva, malgrat una lleu davallada fins als 50,2 
punts al setembre. 

 Signes positius d’activitat a la Xina, però amb matisos. 
L’índex de sentiment empresarial de manufactures (PMI), 
elaborat per l’Oficina Nacional d’Estadística xinesa, va pujar 
lleugerament al setembre fins als 49,8 punts, cosa que 
contrasta amb la suau baixada de l’índex elaborat per 
Caixin/Markit. Sens dubte, aquesta disparitat als indicadors és 
un element que dificulta l’anàlisi de l’alentiment del país. 

 Les grans empreses japoneses continuen beneficiant-se del 
ien dèbil, com mostra l’índex Tankan de sentiment 
empresarial. L’índex va millorar de manera significativa en el 
3T 2015 per a les grans empreses de serveis i va mostrar una 
reculada mínima per a les manufactureres. 

 Acaba un trimestre de gran agitació en l’escena financera 
internacional. El 3T 2015 ha portat considerables moviments 
a la baixa en la cotització dels actius de risc globals. Tres 
elements van donar suport a la voluminosa correcció: la crisi 
que va precedir la consecució d’un tercer paquet de rescat a 
Grècia, els temors al voltant d’un “aterratge brusc” a la Xina i 
els dubtes que va suscitar la decisió de la Fed d’ajornar la 
pujada de tipus. De cara al nou trimestre, la incertesa que 
envolta les actuacions de la Fed i la campanya de resultats als 
EUA tindran un paper crucial en l’evolució dels actius de risc. 
Previsiblement, el primer factor actuarà en sentit positiu, 
mentre que hi ha més dubtes sobre el signe del segon. 

 Els fluxos nets de cartera cap als emergents tanquen el 3T en 
negatiu. Les estimacions apunten que hi hauria hagut sortides 
netes per valor de 40.000 milions de dòlars. Els dubtes sobre 
la Xina i les perspectives d’una pujada dels tipus d’interès als 
EUA haurien intensificat aquesta dinàmica sobre els fluxos de 
capitals. No obstant això, altres països de l’àrea emergent 
aconsegueixen capejar el temporal. L’Índia n’és un clar 
exemple, com testimonia la rebaixa del tipus oficial del 7,25% 
al 6,75% que ha dut a terme el banc central. 

 S&P millora el rating d’Espanya de BBB a BBB+. L’agència de 
qualificació va citar les reformes estructurals i les sòlides 
perspectives  de creixement per justificar la decisió.  

 


