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Espanya  
Les bones dades d’activitat dels últims trimestres es 
tradueixen en millores del mercat laboral 

 El PIB va créixer un 0,5% intertrimestral en el 2T 
2014 (davant el 0,4% del 1T 2014) segons estimacions 
del Banc d’Espanya. La demanda interna va aportar 0,3 
p. p. al creixement gràcies al progrés del consum de les 
llars i de la inversió. La demanda externa va aportar-hi 
les 2 dècimes restants. El millor ritme d’avanç de 
l’activitat ha fet que el BdE revisés lleugerament a l’alça 
el creixement del PIB previst per al 2014 i el 2015 (1,3% 
y 2,0%, respectivament). 

 La millora del mercat laboral guanya intensitat i 
amplitud. Segons l’EPA, el nombre d’ocupats va 
augmentar en 402.400 persones en el 2T 2014, l’avanç 
més significatiu des de l’inici de la crisi. Si en 
descomptem els efectes estacionals, l’ocupació va 
créixer un 1,0% intertrimestral, davant el 0,1% del 1T 
2014. Destaca que la reactivació no només s’apreciï en 
el sector dels serveis: la indústria també presenta un 
avanç positiu. El progrés de l’ocupació ha començat a 
mitigar l’efecte desànim (la població activa es va 
incrementar en 92.000 persones). En aquest context, la 
taxa d’atur va caure 1,45 p. p., fins al 24,5%. 

 El sector turístic continua batent rècords. Al juny van 
arribar 6,6 milions de turistes estrangers (62,5 milions, 
ac. 12 mesos), amb un increment important dels 
visitants europeus. La bona evolució que s’ha observat 
durant els últims mesos augura que el 2014 es tornaran 
a batre rècords històrics.  

Unió Europea 
La zona de l’euro pedala a ritme lent, però a poc a poc 
va guanyant velocitat; Alemanya continua liderant 
l’escapada i França  queda despenjada del gran grup 
 Les primeres dades del 3T són positives. L’índex de 

confiança del consumidor va recular lleugerament, però 
continua dibuixant una tendència clarament alcista. 
L’índex PMI per a la zona de l’euro va augmentar fins 
als 54,0 punts al juliol, recolzat tant en el sector de les 
manufactures com, sobretot, en el dels serveis. Per 
països, Alemanya consolida els bons resultats dels 
últims mesos, i es mantenen els dubtes sobre la 
capacitat de creixement de l’economia francesa. 

 Creixement robust al Regne Unit en el 2T 2014 (0,8% 
intertrimestral, 3,1% interanual). El PIB britànic porta sis 
trimestres avançant a taxes elevades, la qual cosa ja li 
ha permès assolir el nivell d’activitat previ a la recessió. 
El sector dels serveis, amb un augment de l’1,0% 
intertrimestral, continua sent el motor principal de 
creixement de l’economia britànica.  
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Pols Econòmic – del 21 al 27 de juliol de 2014 

Dades previstes del 28 de juliol al 3 d'agost 

29 Espanya Vendes minoristes (juny), Execució 
pressupostària de l'Estat (juny) 

 Zona euro Comptes no financers (1T) 

 EUA 
Índex Case-Shiller (juny), Confiança 
consumidor (jul.), Reunió Comitè 
Mercat Obert de la Fed 

30 Espanya Avanç PIB (2T), Avanç IPC (jul.) 

 Zona euro Índex de sentiment econòmic (jul.) 

 EUA Avanç PIB (2T) 

31 Espanya Balança de pagaments (maig) 

 Zona euro Avanç IPC (jul), Taxa atur (juny) 

1 Espanya PMI manufactures (jul.) 

 Zona euro PMI manufactures (jul.) 

 EUA Ocupació (jul.), ISM manufactures (jul.) 
 

 

0 

2 

4 

6 

8 

Món EUA Japó Àsia emerg. Am. Lat. 

Abr-2014 Jul-2014 

FMI: previsions de creixement per al 2014 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del 'FMI. 
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25-7-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,21 0,01 -0,08

EUA 0,23 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,49 0,01 -0,07
Tipus 10 anys Bund alemany 1,15 -0,01 -0,78

EUA 2,47 -0,02 -0,56
Espanya 2,54 -0,06 -1,61

$/€ 1,343 -0,01 -0,03
Dow Jones 16.961 -0,8% 2,3%
Euro Stoxx 50 3.175 0,3% 2,1%
IBEX 35 10.888 3,4% 9,8%
Brent a un mes $/barril 108,4 1,1% -2,2%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
L’FMI rebaixa la previsió de creixement mundial del 
2014 pel fluix 1T als EUA i pel debilitament en algunes 
economies emergents 

 Segons l’FMI, l’economia mundial creixerà un 3,4% 
el 2014, 3 dècimes per sota de la previsió d’abril. La 
lectura positiva és que (i) la revisió és deguda sobretot a 
l’impacte de factors temporals (com ara les condicions 
meteorològiques adverses del principi de l’any als EUA) 
i que (ii) el creixement esperat continua sent superior al 
de 2013 (3,2%). L’economia nord-americana ha estat 
una de les més afectades per la revisió (del 2,8% al 
1,7%). La Xina també va sofrir una certa minoració en el 
1T, però s’espera que les polítiques expansives que 
s’han desplegat compensin la desacceleració inicial (la 
revisió ha estat inferior: del 7,6% al 7,4%). També s’han 
retallat les perspectives per a Amèrica Llatina (per la 
minoració de Brasil i de Mèxic) i per a l’Europa emergent 
(per la desacceleració de Rússia a causa de l’escalada 
de les tensions geopolítiques).   

 La recuperació als EUA continua en un entorn de 
preus controlat. L’índex PMI d’activitat manufacturera 
es va situar en els 56,3 punts al juliol, prop del màxim 
dels últims quatre anys. Els preus es mantenen en cotes 
moderades: l’IPC del juny va avançar un 2,1% 
interanual, igualant el registre del maig. D’altra banda, 
l’IPC subjacent (sense aliments ni energia) es va situar 
en l’1,9% interanual (2,0% al maig). 

 Al Japó la inflació minora temporalment. L’IPC del 
juny va pujar un 3,6% interanual (3,7% al maig) i el 
subjacent (sense aliments ni energia) un 2,3%. Sense 
l’efecte de la pujada de l’IVA, la inflació va ser de l’1,4%. 

Mercats financers 
L’apetència pel risc repunta davant els bons resultats 
empresarials 

 Els beneficis empresarials, millors del que 
s’esperava. El 43% de les companyies del S&P 500 ja 
han presentat els resultats del 2T i en la majoria de 
casos (el 70%) han superat les estimacions dels 
analistes. El beneficio per acció del S&P 500 ha 
augmentat un 9% respecte al 2T 2013. A Europa, 
malgrat que la tendència és similar, la incertesa que 
encara envolta l’escenari macroeconòmic continua 
frenant l’optimisme. A Espanya, el balanç dels primers 
resultats també és positiu, especialment en el sector 
financer.   

 Els fluxos de capitals retornen al bloc emergent. A 
mesura que el risc de contagi dels focus d’inestabilitat 
s’han anat delimitant (Ucraïna, Argentina, Turquia, etc.), 
els inversors internacional han anat recuperant la 
confiança en les economies emergents, especialment 
en les que han mostrat un compromís més gran amb la 
correcció dels desequilibris macroeconòmics. Les fluxos 
cap a ETF de països emergents ja es troben per sobre 
dels anteriors a la crisi del gener. 


