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Nota: *La inflació per a Espanya és la nacional, no l'harmonitzada. 

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

Zona euro: IPCH* 
Variació interanual en 2014, % 
 

Pols Econòmic Estudis i Anàlisi Econòmica 

Del 14 al 20 de juliol de 2014 

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

    Previsió 
 2013 2014 2015 

PIB -0,4 1,1 1,5 

   Demanda interna (contr. crec.) -0,9 0,8 1,2 

   Demanda externa (contr. crec.) 0,5 0,3 0,3 

Inflació 1,3 0,7 1,2 

Taxa d’atur (% p. activa) 12,0 11,7 11,4 

Saldo corrent (%PIB) 2,2 2,3 2,5 

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

 

 
 
Espanya  
La millora de l'activitat es consolida en el 2T encara que 
les exportacions continuen febles 

 La recuperació de l'activitat guanya amplitud. 
L'avanç de la facturació es consolida al maig, tant en 
les empreses de serveis com en les industrials (3,2% i 
2,2% interanual, respectivament) i s'estén a cada 
vegada més sectors. En el cas de la indústria, a més, 
l'augment de les comandes al maig (+2,4% interanual) 
augura nous avanços de l'activitat en els propers 
mesos, cosa que continuarà afavorint la recuperació de 
la inversió. 

 La caiguda del saldo de crèdit al sector privat se 
suavitza (del -7,2% interanual a l'abril al -6,9% al 
maig). Aquesta tendència comença a recolzar-se en la 
millora de la nova concessió de crèdit a les llars (+3,8% 
interanual al maig). En aquest context, la taxa de 
morositat es va reduir per tercer mes consecutiu, fins al 
13,39% (13,44% a l'abril). 

 Les importacions recuperen part del terreny perdut 
durant els anys de crisi, amb un avanç del 7,0% 
interanual al maig (5,3% del començament d'any ençà). 
L'augment de la demanda interna, en particular de les 
importacions d'automòbils (+29,6% interanual al maig), 
explica aquest increment. Aquest camí contrasta amb 
la feble dinàmica exportadora (-1,3% interanual al 
maig) que, per bé que esperem que es recuperi 
gradualment, frenarà la millora del saldo corrent dels 
últims anys. 

Unió Europea 
Els indicadors econòmics mostren un augment 
moderat de l'activitat i dels preus en el 2T  

 L’FMI insta que es prenguin mesures que reforcin la 
recuperació de la zona euro. Segons l'organisme, el 
creixement de la zona euro guanyarà vigor (1,1% anual 
el 2014 i 1,5% el 2015) impulsat per la demanda interna. 
Tanmateix, adverteix que la recuperació continua sent 
feble, la qual cosa manté la inflació en nivells reduïts. 
Els últims indicadors disponibles confirmen aquesta 
lectura. La tendència de creixement de la producció 
industrial no es consolida (es va desaccelerar 9 dècimes 
al maig, fins al 0,5% interanual) i la inflació es va 
mantenir estancada al juny (0,5% la general i 0,8% la 
subjacent). En tots dos casos, a més, les diferències 
entre països són notables: l'activitat industrial i la inflació 
avancen a Alemanya, mentre que  França i Itàlia 
registren caigudes. En aquest context, l’FMI suggereix 
que es prenguin mesures que impulsin la demanda, 
redueixin la fragmentació financera i permetin generar 
llocs de treball i guanyar competitivitat en el conjunt de 
la zona euro. 
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Serveis Indústria 

Nota: *Dades corregides d'efectes estacionals i de calandari. 

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

Espanya: xifra de negocis* 
Variació interanual (mitjana mòbil 3 mesos), % 
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Nota: *Dades nominals. 

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

 

 

Espanya: comerç exterior de béns* 
Variació interanual (mitjana mòbil 3 mesos), % 
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18-7-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,20 0,00 -0,09

EUA 0,23 -0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,49 0,00 -0,07
Tipus 10 anys Bund alemany 1,16 -0,05 -0,77

EUA 2,48 -0,04 -0,55
Espanya 2,60 -0,17 -1,55

$/€ 1,352 -0,01 -0,02
Dow Jones 17.100 0,9% 3,2%
Euro Stoxx 50 3.164 0,2% 1,8%
IBEX 35 10.527 -0,1% 6,2%
Brent a un mes $/barril 107,2 0,5% -3,2%
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 14 al 20 de juliol de 2014 

Dades previstes del 21 al 27 de juliol 

21 Espanya Comptes financers (1T) 

22 Espanya Entrada turistes estrangers (juny) 

 EUA IPC (juny), Venda habitatges 
segona mà (juny) 

23 Zona euro Confiança consumidor (jul.) 

24 Espanya Enquesta de la Població Activa (2T) 

 Zona euro PMI compost (jul.) 

 Alemanya PMI compost (jul.) 

 França PMI compost (jul.) 

 EUA Venda habitatges nous (juny) 

25 Espanya Hipoteques (maig) 

 Alemanya Índex Ifo (jul.) 

 Regne Unit Avanç PIB (2T) 
 

 

Economia internacional 
Continuen predominant les bones notícies tant als EUA 
com a la Xina 

 Bon to de l'economia nord-americana. Segons l'estudi 
de camp que elabora la Reserva Federal (Beige Book),  
l'expansió de l'activitat econòmica es consolida i amplia 
el seu abast. Els avanços al juny de les vendes 
minoristes i de l'índex de producció industrial (4,3% 
interanual en tots dos casos) avalen aquest diagnòstic. 
Tot això en un context de preus sota control, segons el 
mateix document.  

 L’economia xinesa accelera en el 2T 2014 recolzada 
per les mesures expansives i allunya els temors d'un 
aterratge brusc. El PIB del gegant asiàtic creix un 
notable 7,5% interanual en el 2T 2014, per damunt del 
7,4% del 1T i de les expectatives de consens, però en 
línia amb el nostre escenari central. En aquest sentit, 
mantenim la previsió anual en el 7,5% per al 2014. 
Juntament amb la dada del PIB, els indicadors avançats 
del mes de juny confirmen la bona marxa de l'economia 
xinesa: l’avanç de la producció industrial i de la inversió 
s’accelera (9,2% i 17,3% interanual, respectivament) i 
les vendes minoristes mantenen un ritme de creixement 
robust (12,4% interanual). Amb tot, i encara que 
considerem poc probables els escenaris extrems, 
continuen presents alguns riscos rellevants: 
endeutament públic, shadow banking i possibles 
excessos en el sector immobiliari.  

Mercats financers  
Baixa l'apetència pel risc en vigílies del període de 
vacances 

 El clima d'inestabilitat s'allarga i s’estén. Diversos 
factors hi contribueixen. Per exemple, les declaracions 
de Janet Yellen, presidenta de la Fed, assenyalant que 
la primera pujada de tipus podria tenir lloc abans del que 
es preveu si la creació de llocs de treball s'intensifica i 
alertant de les elevades valoracions que s'observen en 
alguns sectors de la borsa nord-americana 
(biotecnologia i xarxes socials) i dels mercats de bons 
corporatius. També ha pesat negativament el rebrot de 
vells focus de tensió geopolítica a Ucraïna i al Pròxim 
Orient. Davant aquests esdeveniments, els inversors 
han optat per adreçar-se cap als “actius refugi” (deute 
públic d'Alemanya i dels EUA). Les borses, d’altra 
banda, han evolucionat a la baixa, especialment a 
Europa, on la crisi del banc portuguès BES continua 
malmetent l'ànim inversor. Wall Street ha aguantat 
millor, de la mà de diverses notícies sobre fusions i 
adquisicions i dels anuncis sobre beneficis empresarials. 

 Bon inici de la campanya de resultats del 2T als 
EUA. El 65% de les companyies que han reportat 
beneficis fins a la data baten les expectatives. 
Destaquen positivament les xifres de grans grups 
bancaris com ara JP Morgan, Citigroup o Goldman 
Sachs, impulsades per l’impuls de les unitats de banca 
d'inversió. 
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Vendes minoristes 

Producció industrial 

EUA: indicadors d'activitat 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del US Cen. Bureau i la Fed. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'Oficina Estad. Xinesa. 

Xina: PIB 
      %  Previsió 


