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Espanya  
La fortalesa de la demanda interna marcarà l'evolució 
del PIB i dels preus durant el segon semestre 

 Es confirma el major ritme de creixement de 
l'activitat. El PIB va créixer un 0,6% intertrimestral en 
el 2T (davant el 0,4% del 1T). Aquesta acceleració es 
recolza en la millora de la demanda interna; la 
demanda externa, en canvi, ha perdut el pols dels 
últims trimestres. Atès que els primers indicadors 
d'activitat del 3T són positius (per exemple, el PMI de 
manufactures es va mantenir al juliol en nivells d’acord 
amb un sòlid creixement de l'activitat), s'espera que el 
dinamisme  de la recuperació prossegueixi. Les bones 
dades d'activitat han permès al Govern revisar a l'alça 
les seves previsions de creixement fins a l'1,5% per a 
2014 i el 2,0% el 2015.  

 La inflació se situa en terreny negatiu (-0,3%) 
després que es reduís 4 dècimes al juliol pressionada 
pel preu dels béns energètics i alimentaris. Encara no 
s'ha publicat la dada de la inflació subjacent per al mes 
de juliol, però és probable que es mantingui en taxes 
positives ja que exclou ambdós components. La millora 
de la demanda interna hauria de contribuir que la 
inflació recuperi la trajectòria ascendent en els propers 
mesos. 

 L'ajust del dèficit públic s'accelera al juny. El dèficit 
de l'Estat es va mantenir en el 2,5% del PIB el juny, 7 
dècimes per sota del saldo de 2013. Aquesta millora ha 
estat possible gràcies al major creixement de 
l'economia (que ha permès augmentar la recaptació 
impositiva un 6,9% interanual) i a la davallada de les 
transferències a altres Administracions Públiques. De 
totes maneres, la contenció de la despesa segueix sent 
clau per assegurar el compliment de l'objectiu de dèficit 
públic el 2014 (del 5,5% del PIB davant el 6,6% de 
2013, si s'exclouen les pèrdues per ajudes la banca).  

Unió Europea 
La recuperació de la zona de l’euro avança a poc a poc 
i bona lletra 

 La inflació cedeix per la davallada dels preus 
energètics. Al juliol, la taxa d'inflació es va situar en el 
0,4%, una dècima per sota del mes anterior. Amb tot, la 
tònica en els preus una vegada s'exclouen els 
components més volàtils (llegiu energia i aliments) és 
d'estabilitat. S'espera, a més, un pròxim canvi de 
tendència de la inflació, arran de la millora del mercat 
laboral  (la taxa d'atur va baixar una dècima fins a 
l'11,5% al juny) i de la fermesa del sentiment econòmic, 
que es manté en taxes històricament elevades (102,1 
punts al juliol).  
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1-8-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,21 0,00 -0,08

EUA 0,24 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,49 0,00 -0,07
Tipus 10 anys Bund alemany 1,13 -0,02 -0,80

EUA 2,49 +0,03 -0,54
Espanya 2,56 0,02 -1,59

$/€ 1,343 0,00 -0,03
Dow Jones 16.493 -2,8% -0,5%
Euro Stoxx 50 3.073 -3,2% -1,2%
IBEX 35 10.514 -3,4% 6,0%
Brent a un mes $/barril 104,8 -3,3% -5,4%
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 28 de juliol al 3 d'agost de 2014 

Dades previstes del 4 al 24 d’agost 

4 Espanya Atur registrat i afil. Seg. Soc. (jul.) 

 EUA ISM no manufactures (jul.) 

 EUA Comerç exterior (juny) 

7 Espanya Compravenda d’habitatges (juny), 
Producció  industrial (juny) 

13 Espanya IPC (jul.) 

 Japó Avanç PIB (2T) 

14 Espanya Comandes industrials (juny) 

 Zona euro Avanç PIB (2T), IPC (jul.) 

 EUA Producció industrial (jul.) 

18 Espanya Comerç exterior (juny) 

19 Zona euro Balança de pagaments (juny) 

 EUA  IPC (jul.) 

22 Espanya Entrada de turistes estrangers (jul.) 
 

Estats Units 
L'economia nord-americana sorprèn positivament: 
creixement a l'alça i salaris moderats 

 El PIB dels EUA en el 2T va avançar un 4,0% 
intertrimestral anualitzat (2,4% en termes interanuals). 
Així mateix, la caiguda de l'activitat econòmica durant el 
1T va ser menys pronunciada del que s'havia anunciat 
en un principi (-2,1% intertrimestral anualitzat en 
comptes del -2,9%). El creixement en el 2T va ser 
afavorit per una millora del consum i la inversió, així com 
per un repunt dels inventaris després de l'enfonsament 
que va tenir lloc al començament de l'any. En aquest 
context de reactivació, mantenim les nostres previsions 
de creixement del PIB per al conjunt de 2014 (2,2%) i 
2015 (3,1%).  

 Les dades d’ocupació segueixen corroborant 
l'expansió nord-americana. Al juliol es van crear 
209.000 llocs de treball, superant per sisè mes 
consecutiu el nivell dels 200.000, que indica un mercat 
fort. La taxa d'atur va pujar lleugerament fins al 6,2%, 
mentre que la taxa d'activitat va millorar fins al 62,9 %. 
En aquest entorn, el creixement dels salaris continua 
moderat (+0,1% intermensual, 2,2% interanual). Aquesta 
variable s’està convertint en el focus d'atenció de cara a 
anticipar la direcció de la política monetària. 

 

Mercats financers  
Augmenta la volatilitat davant alguns focus de tensió 
localitzats, però la Fed transmet calma 

 Repunt de la volatilitat després de molts mesos 
d'estabilitat. A la intensificació dels conflictes 
geopolítics prèviament oberts (Rússia-Ucraïna i Pròxim 
Orient), s'hi han unit altres focus de tensió per als 
mercats: la preocupació per les repercussions de la crisi 
del Banco Espírito Santo portuguès i el default selectiu 
de deute per part del Govern de l'Argentina. En vigílies 
del període de vacances, els inversors s'han mostrat 
prudents, cosa que s'ha reflectit  a través d'un càstig als 
actius de risc (borses, bons corporatius, etc.) i un 
augment de la volatilitat de les cotitzacions. 

 La Fed manté el rumb. El Comitè de Mercat Obert de la 
Fed va ratificar les línies mestres de la política 
monetària, per bé que en el comunicat oficial es percep 
un lleu biaix cap a una posició gradualment menys laxa. 
D'una banda, i tal com s'esperava, va acordar una nova 
reducció (tapering) de 10.000 milions de dòlars en les 
compres mensuals de bons,  que ara queden en 25.000. 
D'altra banda, i més rellevant, va reiterar la intenció de 
mantenir els tipus oficials en nivells baixos durant algun 
temps amb posterioritat que finalitzin aquestes compres. 
Només un membre del Comitè va votar mostrant 
disconformitat amb aquesta estratègia, advocant per 
avançar la primera pujada de tipus.  
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