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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Banc d'Espanya. 

Espanya: nova concessió de crèdit al  
consum a les llars 
Milers de milions 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Banc Central Europeu. 

Zona de l'euro: enquesta sobre préstecs bancaris 
Entitats endurint (+) o relaxant (-) les condicions per a la concessió de crèdit 
(% net) 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de la Comissió Europea. 

Zona de l'euro: indicadors d'activitat 
Índex de sentiment econòmic 
 

 

 
 
Espanya   
L'economia espanyola continua el camí expansiu en un 
entorn d'inflació continguda  

 El PIB va créixer un 0,5% intertrimestral en el 3T, 
motiu pel qual mantenim la nostra previsió de 
creixement per al 2014 en l'1,3%. Esperem que la 
tendència de recuperació es prolongui, però a un ritme 
lleugerament inferior, amb avanços vora el 0,4% 
intertrimestral, la qual cosa situarà el creixement entorn 
del 1,7% el 2015.  

 La caiguda dels preus es modera. A l'octubre la 
inflació va augmentar una dècima fins al -0,1% a causa, 
sobretot, de l'augment dels preus dels aliments. A curt 
termini, l'IPC subjacent es mantindrà estable en espera 
que la depreciació de l'euro i les millores en la demanda 
interna pressionin els preus a l'alça.  

 El saldo per compte corrent acumula un dèficit de 
4.600 milions entre el gener i l’agost. Això contrasta 
amb el superàvit de 8.700 milions en el mateix període 
de 2013. El dinamisme de les importacions i la debilitat 
de les exportacions expliquen bona part d'aquest 
empitjorament. Esperem que aquestes tendències 
canviïn de sentit a mesura que la demanda interna es 
moderi i la demanda global millori en els propers 
trimestres.  

 El ritme de caiguda del saldo de crèdit es redueix, en 
part gràcies al crèdit nou. Tot i que el saldo viu de 
crèdit va baixar en 3.137.000 d'euros al setembre, 
s'observen alguns signes de millora: es va reduir el ritme 
de contracció (-8,0% enfront de -8,3% a l'agost) i es va 
incrementar la concessió de crèdit nou, sobretot a les 
llars per finançar el consum. 

Unió Europea 
La millora de la confiança econòmica a la zona de 
l’euro es tradueix en més facilitats de crèdit  

 El sentiment econòmic i la inflació milloren 
lleugerament. L'índex de sentiment econòmic a la zona 
de l’euro es va incrementar en vuit dècimes a l'octubre, 
però aquest avanç no aconsegueix compensar un 3T 
una mica més pessimista que els dos anteriors. D’altra 
banda, la inflació va repuntar lleugerament a l'octubre 
(0,4%), tot i que la subjacent es va mantenir en el 0,8%.  

 
 La concessió de préstecs bancaris a la zona de 

l’euro es comença a reactivar. Els criteris d'aprovació 
de préstecs es van relaxar en el 3T 2014, especialment 
el crèdit al consum, la qual cosa donarà suport a la 
recuperació en els pròxims trimestres. La demanda, tant 
per part de les empreses com de les llars, també va 
augmentar i s'espera que continuï creixent en el 4T. 
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EUA: PIB 
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Dades previstes del 3 al 9 de novembre 

3 Espanya PMI manufactures (oct.) 

 Zona euro PMI manufactures (oct.) 

 EUA ISM manufactures (oct.) 

 Turquia IPC (oct.) 

4 Espanya Afiliats a la Seguretat Social i atur registrat 
(oct.) 

 Indonèsia PIB (3T) 

5 Espanya PMI serveis (oct.)  

 Zona euro PMI serv. (oct.), Vendes minoristes (set.) 

 EUA  ISM serveis (oct.) 

7 Espanya Producció industrial (set.) 

 EUA  Ocupació (oct.) 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Min. de Comunicacions. 

Japó: IPC 
Variació interanual, % 

31-10-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,09 0,00 -0,20

EUA 0,23 -0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,34 0,00 -0,22
Tipus 10 anys Bund alemany 0,84 -0,05 -1,09

EUA 2,34 +0,07 -0,69
Espanya 2,08 -0,10 -2,08

$/€ 1,253 -0,01 -0,12
Dow Jones 17.391 3,5% 4,9%
Euro Stoxx 50 3.113 2,7% 0,1%
IBEX 35 10.478 1,3% 5,7%
Brent a un mes $/barril 85,9 -0,3% -22,5%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Continua l’expansió als EUA mentre que al Japó 
s’intensifiquen els riscos a la baixa 

 El PIB dels EUA va créixer un 0,9% intertrimestral en 
el 3T (2,3% interanual), la qual cosa dóna suport a la 
bona marxa de l'economia nord-americana. Encara que 
suposa una desacceleració respecte del 2T, cal tenir en 
compte que bona part de la fortalesa d'aquest trimestre 
va ser deguda a un efecte rebot després de la caiguda 
del PIB en el 1T pel temporal hivernal. L'avanç se situa 
en línia amb el nostre escenari central, de manera que 
mantenim un creixement del 2,2% per al 2014. En aquest 
context de creixement sòlid, la Fed va finalitzar el 
programa de compra d'actius QE3.  
 

 Al Japó, els preus del setembre no van mostrar el 
vigor que s’esperava. L'IPC de setembre es va quedar 
pla pel que fa al registre de l’agost (3,3% interanual, 
1,3% si se’n descompta l'efecte de l'IVA). 

Mercats financers  
Les borses tanquen el mes d’octubre millor que el van 
començar mentre l'euro torna a caure  

 La Reserva Federal s'ajusta al guió i el Banc del 
Japó imprimeix més laxitud monetària. Com era 
d'esperar, la Fed ha posat fi al tercer programa de 
compra d'actius (QE3). D’ara endavant, només 
reinvertirà el principal dels bons vençuts de la seva 
cartera. En matèria de tipus d'interès, la Fed va reiterar 
el seu compromís de mantenir-los en nivells reduïts 
"durant un temps considerable". No obstant això, el 
comunicat emès per la institució desprèn un to una mica 
més hawkish, especialment pel que fa al mercat laboral. 
En aquesta ocasió, s'afirma que la infrautilització de 
recursos "està minvant gradualment". D'altra banda, la 
institució va tornar a posar l'accent en el fet que un 
major dinamisme de l'economia nord-americana podria 
avançar la primera pujada del tipus oficial. En 
contraposició, el Banc del Japó intensifica el seu pla 
d'estímuls: incrementarà les compres anuals d'actius 
des dels 60-70 bilions de iens actuals fins als 80.  
 

 Les borses recuperen terreny sense abandonar la 
volatilitat elevada. Diversos elements han contribuït a 
perfilar una setmana agitada en els mercats, però amb 
un saldo final moderadament positiu. Un factor important 
han estat els anuncis dels bancs centrals: la 
interpretació dominant és que les condicions monetàries 
globals seguiran sent laxes. Un altre gran focus 
d'atenció han estat els resultats de les proves d'estrès a 
la banca europea: poques sorpreses, però  prou com 
per provocar sacsejades en les cotitzacions d'algunes 
entitats (en particular, les italianes). El Brasil també ha 
estat protagonista: el banc central ha pujat 
inesperadament el tipus rector en 25 p. b. fins al 11,25% 
després de la reelecció de Dilma Rousseff com a 
presidenta. La borsa i la divisa brasileres han reaccionat 
favorablement. Finalment, la presentació de resultats 
empresarials del 3T discorre amb un to global positiu. 
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