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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE. 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Foment. 

 

 

Espanya: habitatges iniciats i acabats 
Dades acumulades de 12 mesos (milers d'habitatges) 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

08/11 02/12 08/12 02/13 08/13 02/14 08/14 02/15 08/15 

Alemanya França 
Itàlia Espanya 

Nota: *Sèrie desestacionalitzada, mitjana mòbil de 3 mesos.  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d'Eurostat. 

Zona euro: producció industrial* 
Variació interanual (%) 
 

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

  Previsió 
Var. respecte 
previsió jul-15 

 2014 2015 2016 2015 2016 

Zona euro 0,9 1,5 1,6 = 0,1 

Alemanya 1,6 1,5 1,6 0,1 0,1 

França 0,2 1,2 1,5 = = 

Itàlia -0,4 0,8 1,3 0,1 0,1 

Espanya 1,4 3,1 2,5 = = 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI (WEO). 

 

 La millora de l’activitat en la construcció confirma la 
recuperació del mercat immobiliari. Segons dades del 
Ministeri de Foment, el 2014 es van iniciar 35.790 habitatges, 
la qual cosa va suposar un creixement del 0,1% respecte de 
l’any anterior, el primer avanç des de l’inici de la crisi. Tot i 
així, aquesta millora encara no s’observa en el nombre 
d’habitatges acabats, que continua en contracció (al juny van 
caure el 25% interanual acumulat de 12 mesos). Aquest 
factor, juntament amb el repunt de les compravendes (a 
l’agost van avançar el 12,8% interanual acumulat de 12 
mesos), està permetent que l’excés d’estoc d’habitatges buits 
per vendre continuï reduint-se de manera gradual. 

 Els indicadors d’activitat perden empenta. A l’agost, la 
producció industrial va créixer el 2,7% interanual, un registre 
notablement inferior al del mes precedent (5,2%), tot i que el 
ritme d’avanç encara és alt. De forma similar, l’índex de 
sentiment empresarial (PMI) del sector serveis va recular fins 
als 55,1 punts al setembre (59,6 a l’agost), però continua en 
una còmoda zona expansiva. Aquests indicadors són 
compatibles amb una suau desacceleració del ritme de 
creixement del PIB, que s’estima que serà del 0,8% 
intertrimestral en el 3T (3,4% interanual), 2 dècimes per sota 
de l’avanç intertrimestral del 2T. 

 

 L’FMI manté pràcticament intactes les seves previsions de 
creixement per a la zona de l’euro. La institució preveu un 
creixement moderat del 1,5% el 2015 i del 1,6% el 2016, una 
xifra molt similar a la del juliol de 2015. La recuperació 
prossegueix, sostinguda pel baix preu del petroli, la 
depreciació de l’euro i la política monetària acomodatícia. Per 
països, destaca la lleu rebaixa de la previsió per a Alemanya, 
país que l’FMI veu més afectat per la desacceleració de les 
economies emergents, malgrat que la seva recuperació 
continua. El creixement dels perifèrics (llevat de Grècia) 
prossegueix d’una manera una mica més ràpida de la prevista 
anteriorment per l’organisme internacional. A llarg termini, la 
institució assenyala la demografia i la baixa productivitat total 
dels factors com a causants del baix potencial de creixement 
de la zona de l’euro. 

 La producció industrial s’alenteix a l’agost, tot i que 
lleugerament. Mentre que, a Alemanya i a Espanya, la 
producció industrial va créixer a l’agost a taxes similars que el 
mes anterior, a Itàlia i a França, els registres van ser 
lleugerament inferiors. En conjunt, les dades mostren una 
indústria que es recupera, però de manera lenta.  
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'ISM. 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

Món EUA Zona euro Xina Índia Brasil Rússia 

2015 2016 Previsió anterior 

FMI: previsions del PIB per al 2015 i el 2016 

Font: Caixabank Research, a partir de dades de l'FMI. 
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Dades previstes del 13 al 18 d’octubre  

13 Espanya Confiança empresarial (4T) 

 Alemanya IPC (set.) 

 Xina Comerç internacional (set.) 

14 Espanya IPC (set.) 

 Zona euro Producció industrial (ago.) 

 Itàlia IPC (set.) 

 EUA 
Vendes al detall (set.),  
Beige book 

 Xina IPC (sep.) 

15 Espanya Comptes financers (2T) 

 EUA IPC (set.) 

 Japó Producció industrial (ago.) 

16 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (ago.) 

 Eurozona IPC harmonitzat (set.) 

 EE.UU.  Producció industrial (set.) 

 

9-10-15 var. setm. 2015

Tipus 3 mesos Zona euro -0,05 -0,01 -0,13

EUA 0,32 -0,01 +0,07

Tipus 1 any Zona euro 0,14 0,00 -0,19

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,62 +0,11 0,07

EUA 2,09 +0,10 -0,08

Espanya 1,83 0,06 +0,22

$/€ 1,136 0,01 -0,07

Dow Jones 17.084 3,7% -4,1%

Euro Stoxx 50 3.250 5,3% 3,3%

IBEX 35 10.310 7,4% 0,3%

Brent a un mes $/barri l 52,7 9,4% -8,2%

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

Monitor de mercats

 Segons l’FMI, l’economia mundial creixerà el 3,1% el 2015 i 

el 3,6% el 2016, lleugerament per sota de la previsió del juliol. 

El creixement es recolzarà en la moderada recuperació de les 

economies avançades, alhora que es constata la 

desacceleració de les emergents i l’increment dels riscos a la 

baixa pels dubtes sobre la Xina i la debilitat dels exportadors 

de matèries primeres. Entre els desenvolupats, la recuperació 

està més avançada als EUA, amb un creixement esperat del 

2,6% i del 2,8% el 2015 i el 2016, respectivament. Entre els 

emergents, el Brasil torna a patir una de les revisions a la 

baixa més acusades, amb caigudes previstes del 3,0% i de 

l’1,0% per al 2015 i el 2016, respectivament, i a Rússia 

s’esperen reculades del 3,8% i del 0,6%. En canvi, es manté la 

previsió de creixement per a la Xina (6,8% i 6,3%) i es rebaixa 

molt lleugerament la previsió per a l’Índia (7,3% i 7,5%). 

 Als EUA,  els indicadors d’activitat continuen anotant 
avanços significatius. En particular, l’índex de sentiment 
empresarial (ISM) per al sector dels serveis es va situar en els 
56,9 punts al setembre. Tot i estar per sota del registre de 
l’agost, el nivell és coherent amb avanços del PIB del 3,5%. 

 El Banc d’Anglaterra (BoE) manté els tipus oficials en el 

0,5%. El missatge del BoE mostra preocupació per dos 

factors que condicionaran les seves decisions futures: el 

menor creixement de la Xina i les externalitats que pot tenir 

a la resta d’economies, i les baixes pressions inflacionistes. 

La Fed i el BCE comparteixen ambdues preocupacions, tal i 

com han revelat les minutes de les darreres reunions. 

 Diagnòstic de l’FMI sobre els riscos per a l’estabilitat 
financera global: una de freda i una altra de calenta. A l’últim 
informe sobre estabilitat financera, l’organisme constata una 
millora relativa de les economies desenvolupades i adverteix 
de l’acumulació de riscos i desequilibris a les emergents. En 
relació amb les primeres, l’FMI valora de manera positiva la 
reducció dels riscos macroeconòmics i unes condicions 
financeres que, en conjunt, continuen sent relaxades. En 
aquest sentit, la institució assenyala que les mesures 
expansives adoptades pel BCE i l’enfortiment dels balanços de 
les entitats bancàries europees comencen a donar fruit. No 
obstant això, el diagnòstic dels riscos al bloc emergent és 
menys favorable a causa de factors interns (desacceleració del 
creixement, desequilibris macroeconòmics) i externs 
(enduriment de les condicions financeres, alentiment de 
l’economia xinesa, debilitat de les matèries primeres). Així 
mateix, l’FMI centra l’atenció en els riscos vinculats a tres 
grans àrees: el procés de normalització dels tipus d’interès als 
EUA, la volatilitat dels actius financers i els baixos nivells de 
liquiditat predominants en nombrosos mercats. 


