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IPC subjacent 
Costos salarials per hora* 

Nota:* Sèrie trimestral. Última dada: 2T 2014. 

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

Eurozona: IPC i costos salarials per hora 
Variació interanual, % 
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Xifra de negocis (serveis) 
Xifra de negocis (indústria) 
Entrada de comandes industrials 

Nota: *Sèries desestacionalitzades.  

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

Espanya: indicadors d'activitat* 
Variació interanual (mitjana mòbil 3 mesos), % 
 

Espanya: crèdit i morositat (2T 2014) 
Milers de milions d’euros, %  

4  Saldo   
2T 2014 

Var. 
interanual  

Taxa 
morositat 

Llars (habitatge) 593 -4.2 6.1 
Llars (consum) 120 0.9 11.2 
Activitats productives 694 -2.9 19.4 
     Construcció 55 -13.6 32.5 
     Promotor 161 -18.7 38.0 
     Serveis 349 -2.8 11.0 
     Indústria 110 -9.8 13.7 
     Agricultura 18 -7.3 12.4 
Total* 1.407 -6.3 13,1 

Nota: *El saldo total no inclou el crèdit a ISFLSL ni el crèdit no classificat. 
Font:”la Caixa” Research, a partir de dades del Banc d’Espanya. 
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Exportacions 
Importacions 

Nota: *Dades nominals. 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dep. de Duanes. 

 

 

Espanya: comerç exterior de béns* 
Variació interanual (mitjana mòbil de 3 mesos), % 
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Pols Econòmic Estudis i Anàlisi Econòmica 

Del 15 al 21 de setembre de 2014 

 

 
 
Espanya  
Els indicadors del 3T suggereixen un cert alentiment de 
l'economia però una major activitat exportadora 

 L'economia espanyola continua creixent, tot i que a 
un ritme lleugerament menor. Després de l'intens 
avanç del PIB en el 2T (0,6% intertrimestral), les últimes 
dades dibuixen un escenari de creixement una mica 
més moderat per a la resta de l'any. La lleu 
desacceleració de la facturació de les empreses n’és 
una mostra. També l'entrada de comandes de la 
indústria ha perdut una mica de força (2,4% interanual al 
juliol davant 4,2% al juny). En qualsevol cas, de moment 
es tracta d'un canvi de tendència suau, per la qual cosa 
el creixement previst per al 3T continua sent notable: 
entre el 0,4% i el 0,5% intertrimestral. 

 La contracció del crèdit segueix desaccelerant-se. El 
menor ritme de caiguda de l'estoc de crèdit al juliol         
(-6,0% interanual davant -6,3% al juny) reflecteix que, 
malgrat el procés de desapalanquejament del sector 
privat, el flux de crèdit nou comença a reactivar-se en 
alguns segments. Aquest és el cas del crèdit al consum 
que, en el 2T, va créixer per primera vegada des del 
2008, afavorint així l'avanç del consum privat. 

 El sector exportador dóna mostres de millora. Les 
exportacions de béns van créixer un 8,7% interanual al 
juliol i es desmarquen del pols feble que es va observar 
en la primera meitat de l'any (0,5%). Encara que la 
volatilitat de les exportacions exigeix que aquest repunt 
es jutgi amb cautela, s'espera que el millor to es 
mantingui en els propers mesos recolzat per la demanda 
dels països desenvolupats. Tot i això, el dinamisme 
importador es manté, per la qual cosa el saldo de béns 
ha continuat deteriorant-se.  

Unió Europea 
La debilitat de l'economia de la zona de l’euro segueix 
mantenint la inflació en cotes baixes 

 La inflació continua estancada en la zona de l’euro. 
A l'agost es va mantenir en el 0,4% malgrat l'augment 
del component subjacent, del 0,8% al 0,9%. El 
creixement dels costos salarials per hora segueix 
dibuixant una tendència baixista (1,3% interanual en el 
2T), de manera que a curt termini tot apunta que la 
inflació es mantindrà en cotes baixes. 

 Les exportacions de béns guanyen tracció al juliol, 
amb un avanç del 2,7% interanual (davant l'1,0% en la 
primera meitat de l'any). Destaca el repunt de les 
exportacions als EUA i a la Xina, del 10% interanual en 
ambdós casos, que compensa amb escreix la caiguda 
de les vendes a Rússia, del 12,1%. La recent 
depreciació de l'euro hauria de reforçar l'avanç de les 
exportacions en els propers mesos. 
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OCDE: previsions de creixement per al 2014 

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

Variació anual, % 
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IPC general IPC subjacent 

EUA: IPC 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dep. de Traball. 

19-9-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,08 0,00 -0,20

EUA 0,23 -0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,35 0,00 -0,21
Tipus 10 anys Bund alemany 1,04 -0,04 -0,89

EUA 2,57 -0,04 -0,45
Espanya 2,20 -0,14 -1,95

$/€ 1,283 -0,01 -0,09
Dow Jones 17.280 1,7% 4,2%
Euro Stoxx 50 3.273 1,2% 5,3%
IBEX 35 11.002 1,0% 10,9%
Brent a un mes $/barril 98,4 1,3% -11,2%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

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 15 al 21 de setembre de 2014 

Dades previstes del 22 al 28 de setembre 

22 Espanya Índex de xifra de neg. empres. (jul.), 
Entrada de turistes estrangers (ago.) 

 Zona euro Confiança del consumidor (set.) 

 EUA Venda habitatges segona mà (ago.) 

23 Zona euro PMI compost (set.) 

 Alemanya PMI compost (set.) 

 França PMI compost (set.) 

 Xina Flash PMI (set.) 

24 Zona euro Compravenda d’habitatges (2T) 

 EUA Venda habitatges nous (ago.) 

26 Espanya 
Hipoteques (jul.), Pressupostos 
Generals de l’Estat (2015), Revisió del 
PIB 

 EUA PIB final (2T) 

 Japó IPC (ago.) 
 

Economia internacional 
L'OCDE rebaixa les previsions de creixement per a la 
majoria de les grans economies  

 Segons l'OCDE, l'economia mundial seguirà 
expandint-se encara que a un ritme “moderat i 
desigual”. Episodis puntuals com el cru hivern als EUA 
i la pujada de l'IVA al Japó expliquen part de 
l'empitjorament de les perspectives de 2014. Tanmateix, 
el que revesteix més gravetat segons la institució és el 
“persistent i lent creixement” de la zona de l’euro. Així, la 
zona de l'euro creixerà un 0,8% el 2014, quatre dècimes 
per sota de la seva anterior previsió. D'altra banda, els 
EUA i el Japó avançaran un 2,1% (abans 2,6%) i 0,9% 
(abans 1,2%), respectivament. Entre els grans 
emergents, l'OCDE va mantenir el seu pronòstic per a la 
Xina, el va reduir dràsticament per al Brasil i el va 
millorar per a l'Índia.  

 Els EUA continuen progressant en un entorn de 
preus controlat. La taxa d'inflació de l’agost (1,7%) es 
va situar tres dècimes per sota del registre del juliol per 
la baixada del preu dels carburants. D’altra banda, l'IPC 
subjacent (sense energia ni aliments) es va situar en 
l'1,7% interanual (1,9% el juliol). 

 Segueix l’atonia de les importacions japoneses, la 
qual cosa suggereix que es manté la debilitat de la 
demanda interna del 2T. També segueixen sense 
enlairar-se les exportacions (un 17% per sota del nivell 
de 2007).   

Mercats financers  
Els mercats financers reaccionen favorablement al 
desenllaç del referèndum escocès 

 La Reserva Federal aposta per la continuïtat, però 
amb matisos. Després de l'última reunió del FOMC, la 
Fed va reiterar el compromís de mantenir els tipus 
d'interès molt baixos en anunciar que transcorrerà “un 
període de temps considerable” des de la fi del tapering 
(previsiblement a l'octubre) i la primera pujada dels tipus 
d'interès. Tanmateix, els membres de la Fed van 
anticipar un ritme de pujades dels tipus federals 
lleugerament més accelerat. 

 Baixa demanda en la primera subhasta de TLTRO del 
BCE. Les entitats europees van sol·licitar 82.600 milions 
d'euros (a 4 anys i al 0,15 %) dins de l'esquema de les 
TLTRO anunciades per l'autoritat monetària al juny. La 
xifra final va ser inferior a l'estimada pel consens 
d'analistes (130.000-150.000 milions d'euros). S'espera 
que els bancs de la zona euro demandin més liquiditat al 
desembre, una vegada Draghi reveli els detalls del 
programa de compra d'ABS i covered bonds i es 
coneguin els resultats de les proves d'estrès del sector. 

 El banc central de la Xina injecta liquiditat per 
sostenir el creixement. Davant l'alentiment dels 
principals indicadors econòmics, l'autoritat monetària 
xinesa ha prestat 81.000 milions de dòlars als cinc 
principals bancs nacionals per tal de dinamitzar el crèdit 
a l'economia real. 


