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Nota: *Serie desestacionalitzada, mitja mòbil de tres mesos.  

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 

Eurozona: producció industrial* 
Variació interanual, % 
 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

-15 

-12 

-9 

-6 

-3 

0 

3 

6 

1T 2008 4T 2009 3T 2011 2T 2013 

Variació intertrimestral (esc. dreta) 
Variació interanual (esc. esq.) 

Espanya: preu de l'habitatge 
Variació, % 
 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Min. de Foment. 

2T 2014 

Pols Econòmic Estudis i Anàlisi Econòmica 

Del 8 al 14 de setembre de 2014 

Espanya: previsions de l’OCDE 
Variació anual, tret d’indicació expressa (%)  

 Actual Anterior 
 2014 2015 2014 2015 

PIB 1,2 1,6 1,0 1,5 
    Demanda interna* 1,3 1,2 -0,1 0,5 
    Demanda externa* -0,1 0,4 1,1 1,0 
IPC 0,1 0,5 0,1 0,5 
Taxa d’atur** 24,6 23,6 25,4 24,4 
Saldo corrent (% PIB) 0,6 0,7 1,6 2,0 
Saldo públic (% PIB) -5,5 -4,5 -5,5 -4,5 

Notes: *Contribució al creixement.** Percentatge de la població activa. 
Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de la OCDE. 
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IPC general IPC subjacent 

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

Espanya: IPC 
Variació interanual, % 
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Espanya  
La recuperació de l'economia espanyola convenç però 
l'ajust dels desequilibris encara no ha finalitzat 

 L'OCDE se suma a les revisions realitzades per la 
majoria d'organismes i eleva el creixement previst fins 
a l'1,2% el 2014 i l'1,6% el 2015. El nou escenari, que 
també té en compte un major dinamisme del mercat 
laboral, es recolza en l'avenç de la demanda interna i, 
més gradualment, del sector exportador. No obstant 
això, per consolidar la recuperació, l'OCDE suggereix 
adoptar reformes que afavoreixin la creació de llocs de 
treball, la millora de la competitivitat i la reducció de 
l’elevat deute extern. 

 Segueix la contenció salarial. En el 2T 2014, els 
costos salarials van augmentar un 0,4% intertrimestral 
(0,0% en el 1T). L'augment moderat dels salaris pactats 
en conveni el juliol, del 0,6% interanual, apunta a un 
creixement salarial contingut en el que queda d'any. 

 La inflació subjacent se situa, a l'agost, en el 0,0% 
per quart mes consecutiu. Aquesta evolució matisa la 
nova davallada de la inflació general, fins al -0,5%, 
pressionada pels preus energètics i dels aliments 
frescos. En els propers mesos, la reactivació del 
consum i la depreciació de l'euro ajudaran a que els 
preus reprenguin una tendència ascendent, encara que 
moderada. 

 Signes d'estabilització en el mercat immobiliari. El 
preu de l'habitatge va deixar de retrocedir en el 2T 2014 
(+1,8% intertrimestral segons l'INE i 0,0% segons el 
Ministeri de Foment) i posa fi a una caiguda que, des del 
2008, supera el 30%. La incipient estabilització del preu 
de l'habitatge ve acompanyada de la millora de la 
demanda. Al juliol, la compravenda d'habitatges va 
avançar un 10,7% interanual (6,4% en el 2T). Tot això 
pot començar a reanimar l'activitat immobiliària que 
segueix en nivells molt baixos. 

Unió Europea 
La debilitat de l'economia europea centra el debat 

 Les últimes dades moderen els temors sobre la 
salut de l'economia europea. L’ocupació va 
augmentar un 0,2% intertrimestral en el 2T (0,1% en el 
1T), i la producció industrial va repuntar al juliol amb un 
avenç de l'1,7% interanual (0,7% en el 2T). No són 
dades que facin pensar en una possible reactivació de 
l'economia europea a curt termini, però com a mínim no 
sembla que els símptomes de debilitat vagin a més. Per 
apuntalar la recuperació, l'Eurogrup ha ressaltat la 
necessitat d'accelerar les reformes estructurals, 
assegurar la sostenibilitat fiscal i impulsar la inversió. 
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EUA: vendes minoristes 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'US Census  Bureau. 
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Exportacions Importacions 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'aduana xinesa. 

Xina: exportacions i importacions 
Milers de milions de dòlars, acumulat de 12 mesos 

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 8 al 14 de setembre de 2014 

Dades previstes del 15 al 21 de setembre 

15 Eurozona Balança comercial (jul.) 

 EUA Producció industrial (ago.) 

16 Espanya Enquesta trim. dels costos laborals (2T) 

 Eurozona Índex de cost laboral harmonitzat (2T) 

 Regne Unit IPC (ago.) 

17 Espanya Balança comercial (jul.) 

 Eurozona IPC (ago.) 

 EUA  Minutes de la FED, IPC (ago.) 

18 Espanya Indicador d’activitat dels serveis (jul.), 
Comandes industrials (jul.) 

 EUA Habitatges iniciats (ago.) 

19 Eurozona Balanza de pagaments (jul.) 
 

12-9-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,08 -0,02 -0,21

EUA 0,23 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,35 -0,03 -0,21
Tipus 10 anys Bund alemany 1,08 +0,15 -0,85

EUA 2,61 +0,15 -0,42
Espanya 2,35 0,30 -1,81

$/€ 1,296 0,00 -0,08
Dow Jones 16.988 -0,9% 2,5%
Euro Stoxx 50 3.235 -1,2% 4,1%
IBEX 35 10.889 -2,3% 9,8%
Brent a un mes $/barril 97,1 -3,7% -12,4%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els indicadors segueixen dibuixant un escenari mixt 
entre regions, on els EUA destaquen en positiu. 

 Als EUA, la majoria de dades confirma que la 
recuperació s'aposenta. L'índex de confiança 
empresarial de les petites empreses va millorar fins als 
96,1 punts l'agost (95,7 el juliol). Aquesta millora està en 
línia amb els índexs ISM que es van conèixer la setmana 
passada. Així mateix, les vendes minoristes van avançar 
un 0,6% intermensual a l'agost, davant el 0,3% de juliol. 

 La Xina avança, encara que a un ritme més pausat 
que durant el 2T, com testifiquen les últimes dades de 
producció industrial, vendes minoristes i la inversió, que 
han perdut força. D’altra banda, el superàvit exterior va 
anotar un nou rècord mensual (50 mil milions de dòlars) 
gràcies tant a la fortalesa de les exportacions, que van 
créixer un 9,4% interanual, com a la contenció de les 
importacions (-2,4%). 

 L'economia turca retrocedeix en el 2T. El PIB va 
caure un 0,5% intertrimestral (fet que suposa deixar en 
el 2,1% la taxa interanual). Malgrat el retrocés, cal 
assenyalar que la composició del PIB va en la línia 
correcta, atès que combina l'ineludible ajust de la 
demanda interna amb una major contribució de la 
demanda externa (el que ajuda a reduir el voluminós 
desequilibri corrent). Els indicadors del 3T suggereixen 
que l'activitat ja està millorant, encara que de forma lleu. 

Mercats financers  
Els inversors revisen les seves estratègies després de 
les decisions del BCE i a l'espera de la Fed. 

 Més volatilitat, menys definició. La setmana ha deparat 
moviments erràtics en els mercats internacionals sota la 
influència d'un ampli ventall de forces. Destaquen les 
relatives a les polítiques monetàries del BCE i la Fed. Pel 
que fa al primer, reina certa incertesa sobre l'efectivitat 
de les mesures d'estímul anunciades durant els últims 
mesos. Els mercats estan expectants a la demanda que 
generaran les noves injeccions de liquiditat condicionada 
a la concessió de crèdit, també conegudes com TLTROs, 
i a les condicions del programa de compres d'ABSs. 
Davant els dubtes, les yields del deute públic core i 
perifèric han augmentat, corregint part de la davallada 
prèvia. Pel que fa a la Fed, existeix gran expectació 
sobre el que pugui anunciar el dia 17 d'aquest mes. El 
temor a què decideixi accelerar la retirada d'estímuls ha 
propiciat un comportament caut dels inversors: les yields 
de les treasuries han pujat i les borses s'han mostrat 
dubitatives. Un altre factor que condiciona l'ànim dels 
inversors són les dificultats que es constaten per a 
reconduir els múltiples conflictes geopolítics oberts 
durant els últims trimestres. Aquestes tensions no han 
evitat que el preu del petroli seguís la tendència baixista, 
fins a situar-se en els 97 dòlars per barril, un 12% per 
sota dels nivells de principis d’any. 

 


