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Espanya: ocupació* 
Variació intermensual, milers 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del MEiSS. 
Nota: *Sèrie desestacionalitzada. 
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França Alemanya Zona euro

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 
 
 

Zona euro: índex d'activitat PMI compost 
Índex 

↑ Expansió 
 

↓ Contracció 
 

Zona euro: previsions de la Comissió Europea 
Variació anual, %  

       Previsió PIB 
Var. respect 

previsió 
primavera 2014 

 2013 2014 2015 2014 2015 

Zona euro    -0,5 0,8 1,1 0,4 0,6 

Alemanya 0,1 1,3 1,1 0,5 0,9 

França 0,3 0,3 0,7 0,7 0,8 

Itàlia -1,9 -0,4 0,6 1,0    0,6 

Espanya -1,2 1,2 1,7 0,1    0,4    

Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea. 
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PMI manufactures PMI serveis

Espanya: indicadors d'activitat 
Índex 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 
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Espanya   
La recuperació prossegueix d'acord amb les últimes 
dades d'activitat, però a un ritme més moderat 

 Els indicadors d'activitat mantenen el nivell. L'índex 
PMI de serveis va avançar una dècima a l'octubre fins 
als 55,9 punts, i el seu homòleg en manufactures es va 
mantenir pla en els 52,6 punts. Les noves comandes 
són el principal motor de creixement en tots dos sectors, 
encara que s'observa un cert alentiment de les 
provinents de la zona de l’euro. La producció industrial 
va augmentar un 1,0% interanual al setembre, 
impulsada pels béns d'equipament, la qual cosa indica 
que la inversió continua esperonant el creixement. 

 L'ocupació avança segons el previst. La xifra d'afiliats 
a la Seguretat Social va tornar a créixer a l'octubre 
(5.209 en termes desestacionalitzats), encara que amb 
menor intensitat. Si jutgem l'evolució de les expectatives 
sobre la creació d'ocupació, la millora continuarà, però 
sembla que la taxa de creixement de l'ocupació ja és a 
prop del seu ritme de mig termini. 

Unió Europea 
La recuperació europea continua, tot i que lentament 

 La CE revisa a la baixa el creixement de la zona euro 
en les seves previsions de la tardor. Les causes són 
la reavaluació de les dinàmiques de la demanda 
domèstica, un xic menys vigorosa del que s'esperava, i 
la materialització dels riscos existents durant la primera 
meitat de l'any (reducció del comerç mundial, conflictes 
a Ucraïna i Pròxim Orient). La Comissió vaticina una 
lenta recuperació el 2015, recolzada per la demanda 
interna, i en particular per la inversió, atesos l'entorn de 
política monetària acomodatícia, els baixos costos de 
finançament, la menor necessitat de despalanquejament 
i una política fiscal neutral. 

 El creixement es manté estable a la zona de l’euro 
en l'inici del 4T. Hi ha pocs canvis en els indicadors 
d'activitat d'octubre respecte del mes anterior (per 
exemple, els  PMI). Persisteixen les diferències 
significatives entre països, en particular Alemanya, en 
zona expansiva, i França, en zona contractiva, la qual 
cosa requerirà una resposta política contundent 
coordinada a nivell europeu. 

 El Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) comença a 
caminar. El 4 de novembre passat, el BCE va 
emprendre la tasca de supervisar la banca europea amb 
la principal missió d'unificar els criteris de vigilància 
(definició de capital, models interns, etc.). El BCE 
supervisarà directament els 120 bancs més grans, que 
representen el 82% del total dels actius. La resta seguirà 
sota les 18 autoritats de supervisió nacionals amb la 
tutela del BCE. 



        

  

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 
fiables. CaixaBank no garanteix l'exactitud de la mateixa ni es responsabilitza dels errors ni omissions que contingui. Aquest document té un propòsit merament informatiu, 
per la qual cosa CaixaBank 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 Econmic – del 3 al 9 de noviembre de 2014 www.laCaixaResearch.com  
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Taxa d'activitat (esc. dta.)

Taxa d'atur  (esc. dta.)

EUA: mercat laboral 
         % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dep. de Treball. 
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Exportacions Importacions

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de la Duana xinesa. 

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

Dades previstes del 10 al 16 de novembre 

11 Espanya Compravenda d’habitatges (set.) 
12 Zona euro Producció industrial (set.) 
13 Espanya IPC (oct.) 

 Rússia Avanç PIB (3T) 

14 Espanya Indicador d’activitat dels serveis (set.), 
Comandes industrials (set.) 

 Zona euro Avanç PIB (3T), IPC (oct.) 
 Alemanya Avanç PIB (3T) 
 Itàlia Avanç PIB (3T) 
 França Avanç PIB (3T) 
 EUA Vendes minoristes (oct.) 
 Polònia Avanç PIB (3T) 
   

 

7-11-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,08 -0,01 -0,21

EUA 0,23 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,34 0,00 -0,22
Tipus 10 anys Bund alemany 0,82 -0,02 -1,11

EUA 2,30 -0,04 -0,73
Espanya 2,16 0,08 -2,00

$/€ 1,246 -0,01 -0,13
Dow Jones 17.574 1,1% 6,0%
Euro Stoxx 50 3.065 -1,6% -1,4%
IBEX 35 10.126 -3,4% 2,1%
Brent a un mes $/barril 83,4 -2,9% -24,7%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els EUA i la Xina continuen mostrant bons resultats 
econòmics  

 La millora del mercat laboral als EUA no perd força. A 
l'octubre es van crear 214.000 llocs de treball, de nou per 
sobre del llistó dels 200.000 característic d'un mercat 
fort. Així mateix, la taxa d'atur va baixar una dècima 
(5,8%). Aquestes bones notícies queden una mica 
entelades per la taxa d'activitat (62,8%), que tot just ha 
millorat des de l’inici d’enguany, la qual cosa indica que 
encara no s'ha aconseguit revertir l'efecte desànim 
heretat de la crisi. D’altra banda, les dades d'activitat 
refermen l'expansió: l'índex de sentiment empresarial 
(ISM) de manufactures va escalar fins als 59,0 punts i el 
seu homòleg de serveis es va situar en els 57,1 punts, 
tots dos clarament per sobre dels 50 punts que delimiten 
la zona expansiva. 

 Les exportacions xineses continuen millorant a 
l’octubre. Les exportacions van avançar un robust 
11,6% interanual, en línia amb la fortalesa mostrada els 
darrers mesos. Aquesta millora ratifica la recuperació de 
les economies, en especial dels EUA. 

 Indonèsia creix un 5,0% en el 3T, el ritme més baix en 
cinc anys, per la menor demanda de matèries primeres. 
La desacceleració resta marge de maniobra al país, que 
ha d'emprendre reformes crucials (millora en les 
infraestructures, reducció de la burocràcia i la corrupció). 

Mercats financers i matèries primeres 

Els mercats financers cotitzen les divergències 
monetàries entre les principals economies 

 El BCE, preparat per actuar. L'última reunió del 
Consell de Govern deixa dos missatges fonamentals. 
Primer, l'objectiu d'expandir el balanç del BCE fins a 
nivells propers als de març de 2012 (al voltant d'un bilió 
d'euros addicional) a través de les compres d'ABS i 
cèdules hipotecàries, i les subhastes de liquiditat per a 
la banca. Segon, la disposició unànime dels membres 
del Consell a adoptar noves mesures en cas que la 
inflació es mantingui en nivells baixos de forma 
prolongada. Així i tot, els inversors segueixen sent 
escèptics davant l'efectivitat de les mesures preses i 
esperen nous anuncis a les pròximes reunions. La 
reacció dels mercats va ser moderada: les borses 
europees van tancar planes i l'euro va caure per sota 
dels 1,24 dòlars. 

 El ruble pateix. El deteriorament de les perspectives de 
l'economia russa ha propiciat una intensificació de la 
pressió especulativa contra el ruble. Davant la dificultat 
per defensar la moneda, el Banc Central ha optat per 
deixar d'intervenir en el mercat (el ruble s'ha depreciat 
un 7% l'última setmana davant del dòlar). 

 El preu del petroli Brent cau amb força i se situa per 
sota dels 85 dòlars per barril. Sembla que la rebaixa en 
el preu oficial de les vendes de l'Aràbia Saudita és el 
principal responsable d'aquesta caiguda. 

http://www.lacaixaresearch.com/

