
 

 

Pols Econòmic 
Del 6 al 12 d'octubre de 2014 

Zona euro: previsions de l’FMI 
Variació anual, %  

       Previsió PIB 
Variació respecte 

previsió jul-14 

 2013 2014 2015 2014 2015 

Zona euro -0,4 0,8 1,3 0,3 0,2 

Alemanya 0,5 1,4 1,5 0,5 0,2 

França 0,3 0,4 1,0 0,4 0,5 

Itàlia -1,9 -0,2 0,8 0,5    0.3 

Espanya -1,2 1,3 1,7 0,1    0,1    

Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI (WEO). 

 

-10 
-8 
-6 
-4 
-2 
0 
2 
4 
6 

05/11 01/12 09/12 05/13 01/14 

Producció industrial 
Tendència 

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

 

 

Espanya: producció industrial  
Variació interanual, % 
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Alemanya: producció industrial 
Variació interanual, % 
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Espanya: compravenda d'habitatges 
Dades ac. 12 meses, milers d'habitatges 
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Espanya  
El creixement es redueix lleugerament, però es manté 
en taxes confortables 

 L'optimisme empresarial es manté a l'inici del 4T. El 
ritme de creixement de la producció industrial s'ha alentit 
en el 3T (0,6% interanual a l'agost vs. 2,6% en el 2T). 
Aquest menor ritme d'avanç està en línia amb la nostra 
estimació de creixement del PIB per al 3T, que esperem 
que sigui menor que el del 2T (0,4% vs. 0,6% 
intertrimestral, respectivament). Tanmateix, sembla que 
la desacceleració no va a més i que l'economia 
espanyola es manté al marge de la debilitat europea. 
L'índex de confiança empresarial d'octubre, que recull 
les expectatives dels empresaris per al 4T, va 
augmentar un 0,2% respecte del 3T. 

 Més senyals d'estabilització del mercat immobiliari. 
A l'agost, les compravendes d'habitatges es van 
contraure un 1,1% interanual, dada que suposa una 
lleugera correcció després de tres mesos creixent a una 
taxa mitjana del 8%. La recuperació de la demanda es 
consolidarà en el que queda de l’any, amb la qual cosa 
2014 tancarà amb un nombre de transaccions similar al 
de l'any passat (312.000). Aquesta recuperació, 
juntament amb els recents signes d'estabilització dels 
preus, podria començar a reanimar una activitat 
immobiliària que encara es troba en nivells mínims.  

Unió Europea 
Les perspectives de creixement en la zona de l’euro 
empitjoren 

 L’FMI rebaixa les previsions de creixement de les 
economies més importants de la zona euro, a 
excepció d'Espanya, i prediu una lenta recuperació a 
diferents velocitats. Alemanya i Espanya creixeran a un 
major ritme que França i Itàlia, i aquesta última fins i tot 
pot entrar en recessió el 2014. Per augmentar el 
potencial de creixement a mitjà termini, l’FMI recomana 
a les economies deutores més flexibilitat en els mercats 
laborals i de productes i a les economies creditores més 
inversió pública (infraestructures) i privada. 

 La locomotora alemanya mostra més signes de 
desacceleració, la qual cosa augmenta les possibilitats 
que hagi entrat en recessió en el 3T. La producció 
industrial  de l’agost es va contreure fins a taxes que no 
s’observaven des del novembre de 2012. A aquestes 
males dades s’hi van sumar les del comerç exterior: les 
exportacions van baixar un 1,0% a l'agost respecte de 
l'any anterior i les importacions, un 2,4%. Part 
d'aquestes caigudes es deuen a efectes temporals, com 
les tardanes vacances en molts Länder, però també a la 
desacceleració del conjunt de la zona de l’euro i a les 
tensions geopolítiques a Ucraïna. 



 

 

POLS ECONÒMIC és una publicació de l'Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank que conté informacions i opinions que procedeixen de fonts considerades 
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 Pols econòmic – del 6 al 12 d'octubre de 2014 

Dades previstes del 13 al 19 d’octubre 

14 Espanya IPC (set.) 

 Zona euro Producció industrial (ago.) 

 Regne Unit IPC (set.) 

15 Espanya 
Balança de pagaments (jul.), Balança 
comercial (ago.), Comptes financers (2T)  

 EUA Vendes minoristes (set.), Beige book 

16 Espanya Comptes no financers (2T) 

 Zona euro Balança comercial (ago.), IPC (set.) 

 EUA  Producció industrial (set.) 

17 Espanya 
Indicador d’activitat dels serveis (ago.), 
Comandes industrials (ago.), Crèdits, 
dipòsits i morositat (ago.) 

 EUA  Habitatges iniciats (set.) 
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FMI: previsions de creixement per a 2014 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'FMI (WEO). 

Variació anual, % 
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FMI: PIB 
Variació anual, % 
 

2015 

 

Previsión 

 

Emergents 5,0 
Món 3,8 

Avançats 2,3 

10-10-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,08 0,00 -0,21

EUA 0,23 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,33 0,00 -0,22
Tipus 10 anys Bund alemany 0,89 -0,04 -1,04

EUA 2,28 -0,15 -0,75
Espanya 2,07 -0,04 -2,08

$/€ 1,263 0,01 -0,11
Dow Jones 16.544 -2,7% -0,2%
Euro Stoxx 50 2.992 -4,5% -3,8%
IBEX 35 10.151 -3,9% 2,4%
Brent a un mes $/barril 90,2 -2,3% -18,6%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

 

Economia internacional 
L’FMI rebaixa lleugerament les previsions de 
creixement mundial de 2014 i 2015, i alerta de l'augment 
dels riscos baixistes 

 Segons l’FMI, l'economia mundial creixerà un 3,3% 
el 2014 i un 3,8% el 2015, una i dues dècimes per sota 
de la previsió de juliol, respectivament. Per tant, encara 
que la revisió ha estat a la baixa, l’FMI continua 
dibuixant un escenari de recuperació gradual. Per 
països, destaca la millora del pronòstic per als EUA i 
l'Índia, que compensen la forta revisió a la baixa de la 
zona de l’euro, el Japó i el Brasil. Destaca també que 
hagi mantingut les perspectives per a la Xina en cotes 
elevades. Malgrat que l'escenari global continua sent de 
recuperació, la institució subratlla l'augment de la 
disparitat entre països i la intensificació dels riscos 
baixistes. Entre aquests últims, l'amenaça de deflació en 
la zona de l'euro, la proliferació de les tensions 
geopolítiques, les conseqüències de possibles excessos 
financers i els efectes del procés de normalització 
monetària dels EUA. 

Mercats financers i primeres matèries 
Les borses retrocedeixen davant el to ombrívol de l’FMI 
i els dubtes sobre les actuacions de la Fed i el BCE 

 La Fed encara no ha decidit les seves properes 
actuacions. Les actes de l'última reunió revelen que el 
debat sobre què fer i com explicar-ho continua obert i 
animat. Uns membres al·ludeixen al sòlid ritme 
d'expansió de l'economia nord-americana per propugnar 
que es retiri el missatge de mantenir sense canvis els 
tipus oficials durant un “període considerable”. D’altres 
ressalten l'absència de pressions inflacionistes com a 
motiu perquè aquesta declaració continuï vigent. I 
alguns afegeixen un altre motiu innovador: el 
deteriorament de la zona de l’euro podria frenar 
l'economia nord-americana, sent una de les vies 
l'apreciació del dòlar. D’altra banda, Vítor Constâncio, 
vicepresident del BCE, va comentar que l'import de 
titulitzacions i cèdules hipotecàries elegibles per al 
programa de compres del BCE ascendeix a 1 bilió 
d'euros, cosa que permetria assolir el volum desitjat. 
Amb això pretén tallar els dubtes sobre l'eficàcia 
potencial d'aquest programa. 
 

 L’FMI adverteix de riscos per a l'estabilitat financera 
global. La institució considera que la laxitud monetària 
prolongada pot generar excessos en la presa de riscos 
financers, observats en l'augment de les cotitzacions 
d'un bon nombre d'actius amb risc. En positiu, l'informe 
destaca la notable millora dels nivells de capitalització 
dels bancs de la zona de l’euro. 

 El petroli perd la referència dels 90$/barril. L’Aràbia 
Saudita manté la seva producció malgrat l'increment 
d'oferta de l’Iran, Líbia i Nigèria. 

http://www.lacaixaresearch.com/

