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Espanya: compte corrent 
Acumulat 12 mesos, milers de milions d'euros 

Rendes primària i secundària* Béns i serveis
Compte corrent

Nota(*): Amb la nova metodologia, inclou rendes i transferències. 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Banc d'Espanya. 
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2013 Última dada* 2014

CL CA Seguretat Social Administració central

Espanya: dèficit públic per administracions 
% PIB 
 

Nota: *Octubre 2014 (Administració central);  setembre 2014 (Seguretat 
Social i CA); juny 2014 (CL). 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'IGAE. 
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Alemanya Espanya França Itàlia

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

Zona euro: indicadors d'activitat 
Índex de sentiment econòmic 
 

Espanya: PIB 
 

   

 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 
PIB 0,3 0,5 0,5 0,4 
Consum privado 0,6 0,9 0,8 0,5 
Consum públic 1,1 0,1 0,1 -0,5 
Inversió 0,1 1,7 1,0 1,0 
    Inversió equipament 2,0 3,8 1,7 1,9 
    Inversió construcció -1,7 0,6 0,6 0,4 
Exportacions 0,0 1,3 3,5 1,3 
Importacions 0,5 2,6 4,7 1,2 
    

 

Variació intertrimestral Previsió 

 

 
 
Espanya    
La demanda interna i les exportacions aviven el 
creixement  

 El consum privat i les exportacions, motors de 
creixement en el 3T. La demanda interna va contribuir 
amb 0,8 p.p. al creixement intertrimestral del PIB. Malgrat 
l’avanç de les exportacions, el fort impuls de les 
importacions fa que la demanda externa resti 0,3 p.p. al 
creixement. El retrocés de les vendes al detall a l’octubre i 
de la confiança dels consumidors al novembre apunten a 
una desacceleració del consum privat en el 4T. 

 El saldo per compte corrent continua deteriorant-se i 
registra un superàvit de 1.673 milions al setembre 
(acumulat de 12 mesos), enfront els 15.840 milions del 
setembre de 2013. El bon comportament del turisme i la 
tendència més favorable de les exportacions de béns fan 
preveure una lleu millora de cara al 2015. Les dades 
publicades pel Banc d’Espanya ja fan servir la nova 
metodologia de comptes nacionals, que ha suposat una 
revisió a l’alça del saldo corrent. 

 El preu de l’habitatge toca fons (en el 3T es va contraure 
un 0,2% intertrimestral, 0,0% en el 2T). En els propers 
trimestres es mantindrà estable, però es poden observar 
lleugers moviments a l’alça o a la baixa, sense un rumb 
clar, com en el 3T. 

 L’Estat i la Seguretat Social mantenen una mica de 
marge respecte del seu objectiu de dèficit. Per al 
conjunt de les AP arriba al 3,9%, motiu pel qual el risc 
d’una desviació important sembla petit (objectiu: 5,5%). 
Per al 2015, la CE espera que hi hagi una desviació de 
quatre dècimes (objectiu: 4,2%).  

Unió Europea  
Acció des de Brussel·les per rellançar el creixement  

 La Comissió Europea dóna un toc d’alerta a Bèlgica,  
França i Itàlia perquè anticipa una desviació important de 
l’objectiu de dèficit després de revisar els pressupostos de 
2015. Al març analitzarà si han pres mesures per remeiar-
ho. Si no és el cas, pot imposar-los sancions.  

 El pla Juncker d’inversió és rebut amb escepticisme. 
Amb un capital de 21.000 milions d’euros, provinents de la 
CE i del BEI,  es pretén mobilitzar finançament privat fins 
arribar als 315.000 milions d’euros. L’èxit del pla dependrà 
de quines inversions es triïn i de la capacitat d’absorció de 
pèrdues del capital públic, que sembla limitada a priori.  

 L’índex de sentiment econòmic es manté estable al 
novembre. S’allunyen els temors d’una recaiguda, però el 
creixement continua sent dèbil i dispar. 

 La inflació continua feble. Al novembre va baixar 0,1 p.p. 
(fins al 0,3%) per la caiguda del preu de l’energia.  
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'Inst. Brasiler de 
Geografia i Estadística. 

Brasil: PIB 
Variació interanual, %  Previsió 
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Dades previstes de l’1 al 7 de desembre 

01 Espanya PMI manufactures (nov.) 
 Zona euro PMI manufactures (nov.) 
 EUA  ISM manufactures (nov.) 

02 Espanya Afiliats a la Seguretat Social i atur 
registrat (nov.) 

03 Espanya PMI serveis (nov.) 

 Zona euro PMI serveis (nov.), Vendes al detall 
(oct.) 

 Turquia  IPC (nov.) 
 EUA ISM serveis (nov.), Beige Book 

04 Rússia IPC (nov.) 
05 Espanya Producció industrial (oct.) 

 EUA  Ocupació (nov.) 
 Brasil IPC (nov.) 
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IPC
IPC subjacent

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Min. de Comunicaciions. 

Japó: IPC 
Variació interanual, % 

28-11-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,08 0,00 -0,21

EUA 0,23 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,33 0,00 -0,23
Tipus 10 anys Bund alemany 0,70 -0,07 -1,23

EUA 2,16 -0,15 -0,86
Espanya 1,90 -0,12 -2,26

$/€ 1,245 0,01 -0,13
Dow Jones 17.828 0,1% 7,6%
Euro Stoxx 50 3.251 1,8% 4,6%
IBEX 35 10.771 2,4% 8,6%
Brent a un mes $/barril 70,2 -12,7% -36,7%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els EUA continuen sent un pilar bàsic de la recuperació 
global, mentre que la inflació al Japó decep 

 L’activitat nord-americana continua avançant. El PIB 
va augmentar més del que s’havia calculat inicialment en 
el 3T segons la revisió de l’estadística oficial (1,0% 
intertrimestral enfront el 0,9% anterior). Revisem lleument 
a l’alça la nostra previsió de creixement de 2014 fins al 
2,3% (enfront el 2,2% anterior). Bones notícies també en 
el sector immobiliari: l’índex de preus Case-Shiller va 
pujar un 0,3% intermensual al setembre, després 
d’encadenar quatre mesos de caigudes. 

 La inflació japonesa decep i s’allunya de l’objectiu del 
Banc del Japó (BOJ). L’IPC de l’octubre va pujar un 
2,9% interanual, però descomptant-hi l’efecte de l’IVA es 
va quedar en un moderat 0,9% (1,5% al maig), lluny del 
2,0% al que aspira el BOJ.    

 Brasil surt de la recessió. Després de caure dos 
trimestres consecutius, l’economia brasilera va tornar a 
créixer en el 3T (0,1% intertrimestral, enfront el -0,6% 
anterior) gràcies al millor to del consum públic i de la 
inversió. Els indicadors apunten que en el 4T l’activitat 
seguirà remuntant, tendència a la qual veiem continuïtat 
en el 2015. Així mateix, s’ha confirmat que Joaquim Levy 
serà el nou ministre d’economia. Levy ha anunciat que les 
seves dues preocupacions principals són reduir el deute 
públic i donar suport al creixement. 

 L’Índia manté el to. El PIB va créixer un 5,3% en el 3T, 
per sobre de les expectatives del consens. A la bona dada 
del PIB s’hi afegeix que un petroli barat incrementa el 
marge de maniobra de l’Executiu al moderar la inflació i el 
dèficit comercial. 

Mercats financers i primeres matèries 
Els missatges del BCE i la caiguda del preu del petroli 
centren l’atenció dels inversors 

 Les rendibilitats del deute públic, en mínims. Els últims 
dies s’ha accentua l’aplanament de les corbes sobiranes 
de la zona de l’euro. Dos grans factors ho expliquen. En 
primer lloc, les declaracions de diversos membres del 
BCE a favor de considerar la compra de bons sobirans 
com a alternativa en cas que fora necessari. En segon 
lloc, el descens observat en les expectatives d’inflació a 
mig i llarg termini, exacerbat pel col·lapse de la cotització 
del petroli. En aquest context, destaca la caiguda de la 
yield del bo espanyol a 10 anys fins a l’1,90%, nou mínim 
històric. La rendibilitat del Bund alemany tampoc no ha 
estat immune a aquests esdeveniments i baixa fins al 
0,70%. En l’arena borsària, les borses internacionals han 
mostrat un to ferm. 

 Petroli. En la reunió del novembre, l’OPEP va decidir no 
retallar la seva producció (30 milions de barrils diaris, un 
terç del total mundial) i va provocar més caigudes encara 
al preu del Brent, que cau per sota dels 70 $/barril.  
 

http://www.lacaixaresearch.com/

