
 

Pols Econòmic Estudis i Anàlisi Econòmica 

Del 25 al 31 d'agost de 2014 

Espanya: PIB 
Variació intertrimestral, llevat indicació expressa (%)  

 2013 2014 

 3T 4T 1T 2T 
PIB 0,1 0,2 0,4 0,6 
    Demanda interna* 0,5 -0,3 1,0 0,6 
    Demanda externa* -0,4 0,5 -0,6 0,0 
Consum de les llars 0,5 0,5 0,5 0,7 
Consum públic 0,6 -3,9 4,4 0,1 
Inversió 0,7 0,7 -0,7 0,5 
Exportacions 0,6 0,8 -1,0 1,3 
Importacions 2,1 -0,6 0,9 1,5 
Nota: *Contribucions al creixment. 
Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de l’INE. 

 

 

 
 
Espanya  
La recuperació de la demanda interna reanima el 
creixement però desfà la millora del saldo exterior 

 La demanda interna pren el relleu al sector exterior i 
impulsa el creixement del PIB en el 2T 2014. Com 
s'esperava, tant el consum de les llars com la inversió 
presenten un important ritme d'avanç. La despesa 
pública, després del sorprenent augment del 1T, es 
manté. L'altra cara d'aquest canvi en el patró de 
creixement és el deteriorament del saldo exterior. La 
recuperació de les exportacions en el 2T, tant de béns 
com de serveis, no va compensar el repunt de les 
importacions. Fruit d'això, el saldo corrent va tornar al 
terreny negatiu al juny (-1.008 milions d'euros en termes 
acumulats de 12 mesos davant els 7.965 milions de 
desembre de 2013).  

 La inflació no respon al major ritme d'activitat i 
s'endinsa en terreny negatiu. A l’agost es va situar en 
el -0,5% (-0,3% al juliol), impulsada per la baixada dels 
preus dels lubricants i carburants. Malgrat que la 
recuperació de la inflació està sent més lenta del que 
s’esperava, l'avanç de l'activitat fa poc probable que es 
mantingui en taxes negatives de forma prolongada. 
L'escenari més probable és el d'una recuperació 
gradual, encara que molt lenta. 

 L'ajust del dèficit públic avança a bon ritme, tot i que 
amb matisos. La recuperació de l'activitat afavoreix la 
reducció del dèficit de l'Estat, que, al juliol, es va situar 5 
dècimes per sota del nivell de 2013 (3,1% del PIB). No 
obstant això, aquesta millora respon, en part, a la 
caiguda de les transferències a altres administracions 
públiques. Per tant, malgrat que el compliment de 
l'objectiu de dèficit sembla ben encarrilat, encara no 
permet baixar la guàrdia. 

Unió Europea 
La recuperació de l'economia europea continua feble i 
desigual 

 Les dades del 3T no mostren una reactivació de 
l'activitat en la zona euro. L'índex de sentiment 
econòmic d'agost es va reduir fins a nivells de finals de 
2013. Aquest retrocés s'ha vist intensificat pel 
deteriorament de l'indicador alemany, que se suma a 
les caigudes a Itàlia i França. Només a Espanya no 
s'ha revertit la millora dels últims mesos. En aquest 
context, la recuperació del mercat laboral avança 
lentament (la taxa d'atur es va mantenir en l'11,5% al 
juliol) i la inflació continua en cotes baixes (0,3% a 
l'agost davant el 0,4% al juliol), encara que el repunt de 
la inflació subjacent, que no incorpora la caiguda del 
preu energètic, és un matís que cal tenir present.  
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Espanya: saldo pressupostari de l'Estat* 
Acumulat durant l'any, % PIB 

Nota: *No inclou ajudes a la banca. 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de la IGAE. 
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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 garanteix l'exactitud de la mateixa ni es responsabilitza dels errors o omissions que contingui. Aquest document té un propòsit 
merament informatiu, per la qual cosa  “la Caixa” no es responsabilitza en cap cas de l'ús que es faci del mateix. Les opinions i estimacions són pròpies de l'àrea i poden 
estar subjectes a canvis sense avisar.  

 
                     Pols Econòmic – del 25 al 31 d'agost de 2014 

Dades previstes de l’1 al 7 de setembre 

1 Espanya PMI manufactures (ago.) 

 Zona euro PMI manufactures (ago.) 

 Alemanya Detall PIB (2T), PMI manuf. (ago.) 

2 Espanya Afiliats a la Seguretat Social i atur 
registrat (ago.) 

 EUA  ISM manufactures (ago.) 

3 Espanya PMI serveis (ago.) 

 Zona euro Detall PIB (2T), PMI serveis (ago.), 
Vendes minoristes (jul.) 

 Itàlia PMI serveis 

 EUA  Beige Book 

4 EUA ISM serveis (ago.), Balança comercial 
(jul.) 

5 Zona euro Balança de pagaments (2T) 

 EUA Ocupació (ago.) 
 

29-8-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,16 -0,02 -0,12

EUA 0,23 -0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,43 -0,03 -0,12
Tipus 10 anys Bund alemany 0,89 -0,09 -1,04

EUA 2,34 -0,06 -0,69
Espanya 2,23 -0,15 -1,92

$/€ 1,313 -0,01 -0,06
Dow Jones 17.098 0,6% 3,1%
Euro Stoxx 50 3.173 2,4% 2,0%
IBEX 35 10.729 2,2% 8,2%
Brent a un mes $/barril 103,2 0,9% -6,9%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Continua l'expansió als EUA mentre romanen les 
disparitats entre emergents 

 L'activitat va recuperant el to als EUA. Segons la 
revisió de l'estadística oficial, el PIB va augmentar en el 
2T 2014 més del que s’havia calculat inicialment (un 
4,2% intertrimestral anualitzat),  la qual cosa reverteix la 
caiguda puntual del 1T. Així mateix, l'índex de confiança 
del consumidor de l’agost va escalar fins als 92,4 punts, 
el màxim del període postrecessiu. D’altra banda, el 
sector immobiliari continua millorant encara que a un 
ritme més lent del que es preveia. Així, l'índex Case-
Shiller que engloba 20 àrees metropolitanes va 
augmentar un 8,1% interanual al juny, per sota del 9,3% 
del maig, mentre que les vendes d'habitatges usats van 
créixer al juliol més del que s’esperava.  

 Al Japó, la inflació comença a pair l'efecte de l'IVA. 
L'IPC del juliol va pujar un 3,4% interanual, lleugerament 
per sota del 3,6% del juny. Mentre, l'IPC subjacent (que 
no inclou aliments ni energia) es manté pla en el 2,3%. 
Sense l'efecte de la pujada de l'IVA a l'abril, la inflació es 
va situar en l'1,4%. 

 L'Índia i el Brasil, cara i creu dels emergents. En el 
2T, l’Índia va créixer un dinàmic 5,7% interanual (4,6% 
en el 1T). Per contra, el PIB del Brasil va caure un 0,9% 
interanual en aquest mateix període (1,9% en el 1T). 
Encara que les dades brasileres estan esbiaixades a la 
baixa per la disminució dels dies treballats en el 2T pel 
Mundial de Futbol, la tendència de fons de l'economia és 
de debilitat. 

Mercats financers  
La reunió anual de bancs centrals marca el to dels 
mercats  

 Els inversors acullen de bon grat els missatges de 
Mario Draghi a Jackson Hole. Al simposi anual de 
política monetària celebrat a Jackson Hole (EUA) no es 
van presenciar grans novetats pel que fa a les línies 
mestres de la normalització monetària als EUA. Yellen 
va donar suport al seu discurs a favor de mantenir els 
tipus en nivells molt baixos després de la finalització del 
tapering en l'encara elevada infrautilització de recursos 
del mercat laboral. Tanmateix, i a diferència d'anys 
anteriors, les paraules de Mario Draghi van causar més 
sorpresa. El president del BCE va ser especialment 
contundent en assenyalar que la caiguda de les 
expectatives d'inflació suposa un clar risc per a 
l'estabilitat dels preus. En aquest sentit, el mandatari 
europeu va mostrar una clara disposició a implementar 
mesures expansives addicionals per assegurar el 
compliment del mandat de la institució. D'altra banda, 
Draghi va fer un al·legat insòlit a favor de reconsiderar 
el paper de la política fiscal en la recuperació 
econòmica de la zona de l’euro. Els mercats van acollir 
aquestes declaracions amb caigudes en les yields del 
deute sobirà europeu i l'euro va cedir fins als 1,31$. 
D’altra banda, les borses han mostrat un comportament 
més dubitatiu a causa del conflicte entre Rússia i 
Ucraïna.  
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EUA: PIB 
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