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Nota: Interval de confiança al 90%.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE.
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Zona euro: producció industrial*
Variació interanual (%)
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Zona euro: costos salarials per hora*
Variació interanual (%)

Espanya: crèdit i morositat (4T 2015) 
Milers de milions d’euros (%) 

  
Saldo   4T 

2015 
Var. 

interanual  
Taxa 

morositat 

Llars (habitatge) 552 -4,8 4,9 

Llars (consum) 112 1,3 9,1 

Activitats productives 644 -4,4 14,6 

     Construcció 44 -11,7 30,0 

     Promotor 135 -10,1 27,5 

     Serveis 337 -2,2 8,9 

     Indústria 110 -1,6 10,9 

     Agricultura 18 2,3 10,1 

Total* 1.308 -4,1 10,1 

Nota: *El saldo total no inclou el crèdit  a les institucions financeres sense 
ànim de lucre al servei de les llars ni el crèdit no classificat.  
Font:CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya. 

 

 El ritme de creixement es modera lleugerament en el 1T, 

d’acord amb el que es preveia. Segons l’indicador d’activitat 

de CaixaBank Research, el PIB s’està expandint a un ritme del 

0,7% intertrimestral en el 1T. Aquest registre, tot i que és 

lleugerament inferior al del 4T 2015 (del 0,8% intertrimestral), 

continua mostrant la fortalesa de l’expansió econòmica, que 

continua recolzada en el bon comportament del consum 

privat.  

 El deute públic disminueix al gener. El deute del conjunt de les 

Administracions públiques va començar l’any amb una lleugera 

davallada respecte del mes anterior i es va situar en els 1.070 

milers de milions d’euros. El desglossament per 

Administracions corresponent al 4T 2015 mostra una reducció 

del deute de l’Administració central i de les corporacions locals 

el darrer any, tot i que el de les comunitats autònomes va 

augmentar fins al 24,2% del PIB (1,5 p. p. de PIB per damunt de 

l’any anterior). 

 La taxa de morositat baixa en tots els tipus de crèdit. El 

desglossament del crèdit del 4T 2015 per segments mostra que 

la davallada de la taxa de morositat durant l’últim any (de 2,4 

p. p., fins al 10,1%) s’explica sobretot per la notable reculada 

de la morositat del crèdit al promotor (-8,7 p. p.) i a la 

construcció (-2,6 p. p.). La morositat també va disminuir en la 

resta de segments, tot i que de forma menys marcada. La 

millora de l’activitat econòmica i els baixos tipus d’interès 

donaran suport a noves reduccions de la morositat en els 

propers mesos.   

Unió Europea 
 

 La producció industrial repunta al gener. L’índex de producció 

industrial en el conjunt de la zona de l’euro va augmentar 

l’1,8% (mitjana de la variació interanual dels últims tres 

mesos), 2 dècimes per damunt del registre del desembre. En 

particular, la producció industrial d’Alemanya va avançar el  

0,4% interanual, després d’alguns mesos d’alentiment (-0,15% 

al desembre). Aquesta dada, juntament amb els avanços 

registrats a Espanya, França i Itàlia, mostren com, a l’inici de 

l’any, l’expansió econòmica va seguir el seu curs a la zona de 

l’euro, malgrat les turbulències financeres.  

 La millora del mercat de treball continua alhora que la 

recuperació econòmica. L’ocupació registrada va augmentar 

el 0,3% en el 4T 2015 a la zona de l’euro, el mateix ritme que 

en el 3T. D’altra banda, els costos laborals es van incrementar 

l’1,6% interanual en el 4T 2015, 1 dècima per damunt del 

mateix període de l’any anterior. Sembla que les baixes taxes 

d’inflació estan moderant els augments salarials, especialment 

a Alemanya. En aquest país, els costos salarials van augmentar 

l’1,6%, un ritme lleugerament inferior al del 4T 2014, tot i que 

el seu mercat laboral és a prop de l’ocupació plena.   
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Dadees previstes del 21 al 28 de març 

21 Espanya Comerç exterior (gen.) 

 Zona euro Balança de pagaments (feb.) 

 EUA  Venda habitatges segona mà (feb.) 

22 Espanya 
Indicador d’activitat dels serveis (gen.) 
Xifra de negocis a la indústria (gen.) 
Entrada de comandes a la indústria (gen.) 

 Zona euro PMI compost (mar.)  

 Alemanya PMI compost (mar.) 

 França PMI compost (mar.) 

23 Zona euro Avanç confiança del consumidor (mar.) 

24 EUA Venda habitatges nous (feb.) 

25 Japó IPC (feb.) 

 

-2

-1

0

1

2

3

4

02/11 02/12 02/13 02/14 02/15 02/16

IPC general IPC subyacente

EUA: IPC
Variació interanual (%)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Dep. de Treball.
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Japó: balança comercial
Dades mensuals (mM¥)                                 Dades mensuals (mM¥)

18-3-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,24 -0,01 -0,10

EUA 0,62 -0,01 +0,01

Tipus 1 any Zona euro 0,00 0,01 -0,06

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,21 -0,06 -0,42

EUA 1,87 -0,11 -0,40

Espanya 1,43 -0,05 -0,34

$/€ 1,127 0,01 +0,04

Dow Jones 17.602 2,3% 1,0%

Euro Stoxx 50 3.060 -0,5% -6,4%

IBEX 35 9.051 -0,4% -5,2%

Brent a un mes $/barri l 41,2 2,0% 10,5%

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

Monitor de mercats

 

 La inflació dels EUA es va situar en l’1,0% al febrer, 4 dècimes  

per sota del registre del gener, per una caiguda dels preus 

energètics més gran del que s’esperava (-12,7% interanual). En 

canvi, la inflació subjacent es va situar en el 2,3%, 1 dècima per 

damunt del registre del mes anterior. Malgrat la solidesa 

d’aquesta dada, el Comitè Federal de Mercat Obert de la Fed 

va destacar en el comunicat del març que la inflació continua 

per sota de l’objectiu de llarg termini de la institució (el 2%). 

Això, juntament amb l’afirmació que els esdeveniments 

econòmics i financers globals són un risc, revelen una postura  

de la Fed una mica més cautelosa que la de la reunió anterior 

(al gener). 

 El Japó aconsegueix un superàvit comercial al febrer, alçat per 

les vendes a la Xina i als EUA, dos dels seus mercats principals. 

En particular, les exportacions a la Xina van pujar el 5,2% 

interanual, en termes nominals, després de la caiguda del 

17,4% del mes anterior. Tot i que en part va ser conseqüència 

del canvi de dates de l’any nou xinès, la pujada va ser 

considerable. D’altra banda, les exportacions als EUA van 

augmentar el 0,2%, millorant també respecte de la davallada 

del 5,3% del gener. Així i tot, en un context més ampli i en 

volums, les exportacions encara se situen un 9,8% per sota del 

nivell que es va assolir al desembre del 2014.  

 La Reserva Federal opta per la prudència. Tal com s’esperava, 

la Fed va mantenir el tipus d’interès oficial en l’interval del 

0,25%-0,5%. No obstant això, el biaix del comunicat del Comitè 

Federal de Mercat Obert va ser més acomodatici del que 

s’esperava. En concret, es van tornar a esmentar els riscos 

procedents de l’entorn econòmic i financer global. Aquesta 

cautela es va reflectir en les noves previsions del tipus oficial, 

que anticipen només dues pujades el 2016, respecte de les 

quatre que es preveien al desembre. A més, els membres de la 

Fed també van reduir l’expectativa del tipus d’interès oficial a 

llarg termini, des del 3,5% fins al 3,25%. Els mercats de deute i 

les borses internacionals van acollir de bon grat aquests 

missatges. D’altra banda, la parsimònia de la Fed va concedir 

un moment de respir al dòlar, que es va debilitar fins als 1,13 

dòlars per euro.  

 El preu del petroli continua recuperant-se i tanca la setmana 

per sobre dels 40 dòlars per barril, el nivell més alt des del 

desembre de 2015. La confirmació d’una reunió dels països 

productors el 17 d’abril per discutir una possible congelació de 

l’oferta i el descens de producció als EUA van donar suport a la 

tendència alcista dels preus del cru.  


