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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Destatis, Insee, Istat i l'INE. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE i de l'OCDE. 
* Última dada de l'índex avançat de l'OCDE: maig 2014. 

Pols Econòmic Estudis i Anàlisi Econòmica 

Del 7 al 13 de juliol de 2014 

Espanya: previsions de l’FMI 
Variació anual, % 

    Previsió 
 2013 2014 2015 

PIB -1,2 1,2 1,6 

  Demanda interna (contr. creix.) -2,7 0,7 1,1 

  Demanda externa (contr. creix.) 1,5 0,5 0,5 

Inflació 1,5 0,1 0,8 

Taxa d’atur (% p. activa) 26,1 24,9 23,8 

Saldo corrent (%PIB) 0,8 0,6 0,7 

Saldo públic* (%PIB) -6,6 -5,7 -4,7 
* No inclou les pèrdues per ajudes la banca (0,5% del PIB el 2013). 
Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de l’FMI. 

 

 
 
Espanya  
Els bons registres d'activitat dels últims mesos 
auguren un bon 2T i forcen l’FMI a millorar les seves 
previsions de creixement per a Espanya  

 L’FMI revisa a l'alça la previsió de creixement fins a 
l'1,2% per al 2014 i l'1,6% per al 2015 (davant el 0,9% 
i l'1,0% anteriors) gràcies a la bona evolució del 
consum i de la inversió. Malgrat el recent debilitament 
de les exportacions, espera que es tornin a recuperar. 
No obstant això, també preveu que les importacions 
creixin amb força, la qual cosa no permetrà nous 
avanços del saldo corrent. Insisteix, per tant, que és 
imprescindible guanyar competitivitat, reduir 
l'endeutament privat i assegurar la consolidació fiscal. 

 Més senyals positius sobre el creixement del PIB en 
el 2T. L'índex d'activitat de l'OCDE va registrar un 
important avanç al maig que apunta que la taxa de 
creixement podria superar la del 1T (0,4% 
intertrimestral). La confiança empresarial també manté 
una tendència ascendent i presenta expectatives 
favorables per als propers trimestres. 

 La taxa d'inflació es manté en mínims al juny (es 
redueix 1 dècima respecte al maig i se situa en el 0,1% 
interanual). Aquesta desacceleració va ser 
conseqüència del menor creixement dels preus 
energètics i dels aliments no elaborats (els components 
més volàtils). En canvi, la inflació subjacent, que exclou 
aquests epígrafs, es va mantenir estable en el 0,0%, en 
espera que comenci a guanyar tracció a mesura que es 
consolidi la millora de la demanda interna i del mercat 
laboral. 

 La compravenda d'habitatges creix al maig per 
tercer mes consecutiu (5,4% interanual). El canvi de 
tendència a poc a poc va guanyant força, amb la qual 
cosa el 2014 es podria tancar amb un nombre de 
transaccions superior a les 312.000 de l'any passat.  

Unió Europea 
Canvia el debat en la zona euro: de centre/perifèria a 
reformistes/immobilistes 

 La producció industrial del maig reflecteix el diferent 
pols de les economies europees. La recuperació 
econòmica avança a bon ritme a Alemanya i Espanya, 
amb augments de la producció industrial de l'1,7% i del 
2,3% interanual al maig, respectivament. En canvi, la 
caiguda de l'activitat de la indústria va decebre a Itàlia   
(-1,2%) i, sobretot, a França (-3,7%). La debilitat dels 
indicadors d'activitat en aquests dos països recorda la 
necessitat que tenen de dur a terme reformes rellevants. 

 



 

 

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

EUA: IPC 
Variació interanual, % 
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Xina: inflació 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'Oficina Nac. Estad. Xina. 

11-7-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,20 0,00 -0,08

EUA 0,23 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,49 0,00 -0,07
Tipus 10 anys Bund alemany 1,20 -0,06 -0,73

EUA 2,52 -0,12 -0,51
Espanya 2,77 0,09 -1,38

$/€ 1,361 0,00 -0,01
Dow Jones 16.944 -0,7% 2,2%
Euro Stoxx 50 3.157 -3,5% 1,5%
IBEX 35 10.539 -4,3% 6,3%
Brent a un mes $/barril 106,7 -3,6% -3,7%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Dades previstes del 14 al 20 de juliol 

14 Eurozona Producció industrial (mai.) 

15 EE. UU. Vendes minoristes (jun.) 

16 España Comerç de béns (mai.) 

 Eurozona Comerç de béns (mai.) 

 EE. UU. Producció industrial (jun.), Beige book 

 China PIB (2T), Producció industrial (jun.), 
Vendes minoristes (jun.) 

17 España Comandes industrials (mai.), Indicador 
d’activitat del sector serveis (mai.) 

 Eurozona Inflació (jun.) 

 EE. UU. Habitatges iniciats (jun.) 

18 España Crèdits, dipòsits i morositat (mai.) 
 

 

Economia internacional 
Els EUA i la Xina continuen avançant amb bon pols 

 El Comitè de Mercat Obert de la Fed preveu acabar 
amb el tapering a l'octubre. Això confirma la bona 
marxa de l'economia nord-americana després de la 
sotragada del primer trimestre i que el repunt de la 
inflació al maig no es percep com un risc imminent. Tot i 
així, el contingut de l'acta de la reunió continua 
emfatitzant la intenció de dilatar les condicions 
monetàries laxes durant un temps, per la qual cosa 
continuem pensant que la primera pujada del tipus 
d'interès de referència no es produirà fins a mitjan 2015. 
D'altra banda, les minutes també reflecteixen la 
preocupació sobre les recents tendències dels mercats 
financers, que podrien estar evidenciant una presa 
excessiva de risc per part dels inversors.  

 Els últims indicadors d'activitat de la Xina continuen 
millorant mentre els preus es mantenen a ratlla. En 
particular, el sector exterior va sorprendre positivament. 
Així, les exportacions van créixer un 7,2% interanual al 
juny, lleugerament per damunt de l'avanç del maig i en 
clar contrast amb les caigudes de principis d'any. D’altra 
banda, les importacions van créixer un 5,5% interanual  
(-1,6% al maig), cosa que indica una millora de la 
demanda interna. En aquest entorn, els preus van pujar 
un 2,3% interanual, lluny de presentar tensions 
inflacionistes. Això atorga marge a l'executiu per 
implementar mesures de caràcter expansiu.  

Mercats financers  
Turbulències en els mercats financers davant la 
moderació del sentiment dels inversors 

 Caigudes en la cotització dels actius de risc. Han 
arribat les correccions a les borses i a la renda fixa 
corporativa després de diversos mesos de pujades. 
Entre els factors que han generat aquesta situació 
destaquen: i) el deteriorament d'alguns indicadors 
d'activitat; ii) la postura dels principals bancs centrals 
(les minutes de la reunió de la Fed han confirmat que el 
tapering conclourà a la tardor, però no han aportat pistes 
sobre la primera pujada de tipus d'interès); i iii) els 
problemes de la banca de la perifèria europea. La 
reacció més notòria ha tingut lloc als mercats del Vell 
Continent, amb especial incidència en les borses. Els 
índexs de la perifèria han acumulat pèrdues mensuals 
superiors al 7% de mitjana. Addicionalment, a Espanya, 
el cas fraudulent de Gowex ha alimentat els descensos. 
D’altra banda, els diferencials dels bons de la banca 
europea s'han ampliat i la rendibilitat del deute sobirà de 
la perifèria ha rebotat. El contrapunt l'han protagonitzat 
els actius que cerquen els inversors en la “fugida a la 
qualitat”, amb la caiguda de la rendibilitat del bund 
alemany i l'estabilitat dels treasuries nord-americans, 
l'apreciació del dòlar i el ien, i l'encariment de l'or. 

 


