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Espanya: entrada de turistes estrangers 
Nombre de turistes, milions 

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

Espanya: PIB 
Variació anual, % 

Espanya: quadre macroeconòmic del govern 
Variació anual, llevat que s’indiqui expressament (%)  

  
 2014 2015 

PIB 1,3     2,0 
    Demanda interna* 1,4     1,8 
    Demanda externa* -0,1     0,2 
Ocupació 0,7 1,4 
Taxa d’atur** 24,7     22,9 
Saldo corrent (% PIB) 0,9     1,1 
Saldo públic (% PIB) -5,5     -4,2 

Nota: *Contribució al creixement.** Percentatge de la població activa. 
Font: “la Caixa” Research, a partir de dades dels PGE 2015. 
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França Alemanya Zona euro 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 

 

 

Eurozona: PMI compost 
Índex 

↑ Expansió 

 

↓ Contracció 

 

 

 
 
Espanya  
El Govern compta amb el suport de la recuperació 
econòmica per seguir ajustant els comptes públics 

 L’INE revisa l’estimació del PIB. Amb la nova 
normativa europea de comptes, la despesa en I+D i en 
sistemes d’armament son considerades inversió i les 
activitats il·legals s’inclouen en el còmput de la renda 
nacional. Amb aquestes modificacions, el PIB nominal 
de 2013 és un 2,6% superior. En canvi, la nova 
metodologia desvela que la caiguda del PIB durant la 
recessió va ser lleugerament més gran. 

 La demanda estrangera d’habitatges augmenta un 
19,5% interanual en el 2T i ja representa el 17,3% del 
total de las transaccions del primer semestre. La 
demanda estrangera d’habitatges es concentra en les 
regions insulars i en la costa mediterrània, la qual cosa 
ajuda a buidar l’elevat estoc d’habitatges a vendre. 

 El turisme estranger avança a un ritme rècord. 
L’arribada de visitants es va accelerar a l’agost (8,8% 
interanual) i eleva a 45,4 milions el nombre de turistes 
que han entrat al país del començament d’any ençà 
(davant els 42,3 milions de 2013). El bon pols dels 
mercats emissors, tret del rus, permet que l’optimisme 
es mantingui a curt termini. 

 El Govern presenta els Pressupostos de l’Estat de 
2015. S’espera que s’ajusti el dèficit de l’Administració 
Central previst per a l’any vinent (de 6 dècimes, fins al 
2,9% del PIB), en gran part gràcies al bon ritme de 
creixement del PIB (del 2,0% anual). Així, l’avanç de 
l’activitat i del consum elevaran els ingressos tributaris 
un 5,4% anual. De manera similar, la despesa 
disminuirà un 3,2%, arran del descens del pagament 
d’interessos i de la menor aportació a la Seguretat 
Social i al Servei Públic d’Ocupació Estatal.  

 

Unió Europea 
Els indicadors d’activitat no remunten i auguren un 
creixement molt moderat de la zona de l’euro en el 3T 

 L’índex PMI compost es redueix al setembre per 
segon mes consecutiu (de 52,5 a 52,3 punts) i 
confirma l’escenari de més debilitat del creixement en el 
3T. Per països, destaca la recaiguda del PMI francès, 
que aprofundeix en la necessitat del país d’emprendre 
reformes estructurals en profunditat. En els propers 
mesos, les mesures que ha pres el BCE i la depreciació 
de l’euro haurien de donar una mica de suport a la 
recuperació de l’activitat.  

 

 



    

 

POLS ECONÒMIC és una publicació de “la Caixa” elaborada per la seva Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica que conté informacions i opinions que procedeixen de fonts 
considerades fiables, però “la Caixa” no en garanteix l’exactitud ni es responsabilitza dels errors o de les omissions que contingui. Aquest document té un propòsit merament 
informatiu, per la qual cosa “la Caixa” no es responsabilitza en qualsevol cas de l’ús que se’n faci. Les opinions i estimacions són pròpies de l’Àrea i poden estar subjectes a 
canvis sense avís previ.  
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EUA: PIB 
Variació, %  
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Min. de Comunicacions. 

Japó: IPC 
Variació interanual, % 

26-9-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,08 0,00 -0,21

EUA 0,23 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,34 -0,01 -0,22
Tipus 10 anys Bund alemany 0,97 -0,07 -0,96

EUA 2,53 -0,05 -0,50
Espanya 2,20 0,00 -1,95

$/€ 1,268 -0,01 -0,11
Dow Jones 17.113 -1,0% 3,2%
Euro Stoxx 50 3.220 -1,6% 3,6%
IBEX 35 10.851 -1,4% 9,4%
Brent a un mes $/barril 97,0 -1,4% -12,5%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Dades previstes del 29 de set. al 5 d’octubre 

29 Espanya 
Execució pressupostària de l’Estat 
(ago.), Avanç IPC (set.), Vendes 
minoristes (ago.) 

 Eurozona Confiança empresarial (set.), Índex de 
Sentiment Econòmic (set.) 

 Alemanya Avanç IPC (set.) 

30 Espanya Bal. de pagaments (jul.), Libro amarillo 

 Eurozona Avanç IPC (set.), Atur (ago.) 

 EUA Confiança del consumidor (set.) 

1 Espanya PMI manufactures (set.) 

 Eurozona PMI manufactures (set.) 

 EUA PMI manufactures (set.) 

2 Espanya Afiliats a la Seg. Social i atur registrat 
(set.) 

3 Espanya PMI serveis (set.) 

 Eurozona PMI serv. (set.), Vendes minor. (ago.) 

 EUA Ocupació (ago.), PMI serveis (set.) 
 

 

Economia internacional 
Els EUA i la Xina avancen a bon pas i al Japó els preus 
deceben  

 L’economia nord-americana continua confirmant la 
seva expansió. Es va tornar a revisar a l’alça l’avanç 
del PIB en el 2T (del 4,2% intertrimestral anualitzat al 
4,6%), la qual cosa compensa la forta caiguda del PIB 
en el 1T com a conseqüència del temporal hivernal. 
Això, juntament amb el bon to dels indicadors d’activitat 
del 3T (aquesta setmana, les vendes d’habitatges nous i 
les comandes de béns duradors), confirma la nostra 
previsió de creixement del país per al 2014,  

 A la Xina, la bona dada manufacturera de setembre 
recolza l’avanç al voltant del 7,5% el 2014. Després 
de la pèrdua d’ímpetu d’alguns indicadors d’activitat a 
l’agost, l’índex preliminar manufacturer PMI va pujar fins 
als 50,5 punts al setembre (50,2 a l’agost). En aquest 
entorn de riscos a la baixa, l’Executiu no ha estalviat 
polítiques d’estímul: inversions ferroviàries, rebaixes 
impositives i injeccions de liquiditat, entre d’altres.  

 Els preus continuen pujant al Japó, tot i que menys 
del que s’esperava.  L’IPC d’agost va pujar un 3,3% 
interanual, mentre que l’índex subjacent (sense aliments 
ni energia) es va mantenir pla en el 2,3%. Sense l’efecte 
distorsionador de l’augment de l’IVA, l’IPC s’hauria situat 
en el 1,3%, lluny encara de l’objectiu del Banc del Japó, 
del 2%.    

Mercats financers i primeres matèries 
Els inversors mostren cautela en espera de la reunió 
d’octubre del BCE 

 El BCE, preparat per adoptar més mesures no 
convencionals. Mario Draghi, davant del Parlament 
Europeu i davant de diversos mitjans de comunicació, ha 
insistit que la política monetària continuarà sent 
acomodatícia durant un llarg període de temps. A més, 
ha subratllat que el BCE està disposat a fer servir 
mesures no convencionals addicionals si la inflació 
continua baixa massa temps. Els mercats han contestat 
amb descensos de les yields sobiranes de la regió 
mentre l’euro s’ha debilitat de manera moderada fins als 
1,275$, el mínim en 22 mesos.  

 Augmenta la pressió sobre el real brasiler a causa de 
la incertesa electoral. En l’heterogeni grup de les 
economies emergents, les divises dels països en els 
quals els desequilibris interns segueixen llastant el 
creixement estan experimentant una depreciació 
continguda davant del dòlar, propera al 5% al setembre. 
Factors interns com ara la incertesa sobre les properes 
eleccions al Brasil, l’augment del dèficit per compte 
corrent a Sud-àfrica i l’elevada inflació a Turquia estan 
passant factura al tipus de canvi de les seves monedes.  

 El preu del petroli torna a retrocedir. L’alça dels 
inventaris al Mar del Nord i el nou ritme de creixement 
més moderat de la Xina pressionen a la baixa el preu del 
cru. 


