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

Espanya: comandes industrials 
Variació interanual, mitjana mòbil 3 mesos (%) 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Banc d'Espanya. 

Espanya: taxa de morositat i crèdit bancari 
Dubtosos sobre crèdit total (%)  Variació interanual (%) 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dept. de Duanes.  

Espanya: exportacions de béns 
Variació interanual (%) 
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Zona euro: indicadors d'activitat 
Índex PMI compost 

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

 

 
 
Espanya  
La millora de les exportacions fora de la zona euro 
reactiva el sector exterior 

 La demanda estrangera impulsa les comandes 
industrials. L'augment, del 4,6% interanual al desembre 
del 2013, confirma la trajectòria ascendent registrada els 
últims mesos de l'any passat i augura nous avanços de 
l'activitat industrial a principi d’aquest. El repunt de les 
comandes de l'exterior, concretament de fora de la zona 
euro, s'alinea amb un major dinamisme de les 
exportacions en el 1T 2014. 

 La contracció del crèdit bancari es desaccelera. La 
menor caiguda del crèdit al desembre (9,8% interanual 
enfront del 12,6% del novembre) respon a dos factors: la 
dilució de la intensa caiguda registrada un any enrere 
pel traspàs d'actius a la Sareb, i l'incipient recuperació 
de la concessió de crèdit nou. Malgrat el menor ritme de 
contracció del crèdit el 2014, la taxa de morositat 
continuarà augmentant durant la primera meitat de l'any 
i se situarà per damunt del 13,6% del desembre del 
2013 (13,1% al novembre).  

 Les exportacions remunten al desembre, amb un 
increment del 2,9% interanual (enfront del -0,1% promig 
entre octubre i novembre). Destaca la millora de les 
exportacions fora de la zona euro que, en els últims 
mesos, van debilitar el sector exterior. El 2014, el ritme 
més intens de creixement de la zona euro mantindrà 
l'impuls de les exportacions. No obstant això, el repunt 
de les importacions (5,6% interanual al desembre) ha 
frenat la correcció del dèficit de la balança de béns.  

Unió Europea 
Els indicadors d'activitat de la zona euro mantenen un 
bon to malgrat la debilitat de l'economia francesa 

 La zona euro consolida la seva recuperació en el 1T 
2014. El lleuger descens del PMI el febrer (del 52,9 al 
52,7) no desdibuixa la tendència positiva dels últims 
mesos, en línia amb un nou avanç del PIB en el 1T 
2014. Malgrat això, les diferències entre els principals 
països de la zona euro són notables: l'augment del PMI 
a Alemanya (56,1) confirma la solidesa de l'economia 
germànica, mentre que el descens a França (48,9) 
manté els dubtes sobre la seva capacitat de creixement. 

 Fre temporal de la confiança del consumidor al 
febrer (-1,0 punts), que corregeix, en part, l'intens 
augment registrat un mes enrere (+1,8 punts). Malgrat 
aquesta disminució, la mitjana del gener i el febrer se 
situa per damunt de la dada del 4T 2013, i suggereix 
nous avanços del consum a principi de 2014. 

 



    

 
                     Pols Econòmic – del 17 al 23 de febrer de 2014 

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 previ avís.  

 

Dades previstes del 24 de febrer al 2 de març 

24 Zona euro IPC (gen.) 
 Alemanya Ifo (feb.) 

25 Alemanya Desglossament PIB (4T) 

 EUA 
Índex Case-Shiller (des.), Confiança del 
Consumidor (feb.) 

26 Espanya Hipoteques (des.) 
 Regne Unit Desglossament PIB (4T) 

27 Espanya Desglossament PIB (4T),  
Preu habitatge (4T) 

 Zona euro Confiança empresarial (feb.), Confiança 
consumidor (feb.) 

 Alemanya Avanç IPC (feb.) 
 Brasil PIB (4T) 
 Japó IPC (gen.), Producció industrial (gen.) 

28 Espanya Avanç IPC (feb.), Bal. pagaments (des.) 
 Zona euro Taxa d'atur (feb.), Avanç IPC (feb.) 
 Itàlia Avanç IPC (feb.) 
 Índia PIB (4T) 

 

Previsió 

21-2-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,29 0,00 0,00

EUA 0,23 -0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,55 0,00 -0,01
Tipus 10 anys Bund alemany 1,66 -0,02 -0,27

EUA 2,73 -0,01 -0,30
Espanya 3,55 -0,04 -0,60

$/€ 1,375 0,01 +0,00
Dow Jones 16.103 -0,3% -2,9%
Euro Stoxx 50 3.132 0,4% 0,7%
IBEX 35 10.071 -0,6% 1,6%
Brent a un mes $/barril 109,9 0,7% -0,9%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats
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IPC IPC subjacent 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dept. of Commerce. 

EUA: inflació 
Variació interanual, % 
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Font: "la Caixa" Research a partir de dades del Dept. de Comerç. 

Japó: PIB 
%                     Previsió 

Economia internacional 
La moderada inflació nord-americana continua 
recolzant la recepta de tipus baixos de la Fed. El Japó i 
Mèxic deceben amb les seves dades del PIB 

 La inflació als EUA es va situar en l'1,6% interanual, 
per sota de l'objectiu de la Fed (2,0%). L'IPC va pujar 
al gener un escarit 0,1% intermensual, per sota de les 
nostres previsions i del registre del desembre (+0,2%). 
D’altra banda, la pujada de l'IPC subjacent (sense 
energia ni aliments) va ser exactament la mateixa que la 
de l'agregat total, tant en termes interanuals com 
intermensuals. Preveiem que el 2014  la inflació 
continuarà sent continguda, per sota del 2%. 

 El PIB del Japó va avançar un modest 0,3% 
intertrimestral en el 4T 2013 (2,7% interanual). Això 
deixa el còmput total de l'any 2013 en l'1,6% i ens obliga 
a rebaixar lleugerament la previsió per al 2014 (fins a 
l'1,4%). Per components de demanda, el sector exterior 
(amb unes exportacions en desacceleració i unes 
importacions inflades per la factura energètica) va ser el 
principal culpable del feble registre total. Per contra, la 
demanda interna va mostrar un to vigorós, encara que 
una bona part de l’avanç es podria atribuir a l'anticipació 
del consum abans del increment de l'IVA a l'abril. 

 Mèxic creix un 0,7% interanual en el 4T 2013, per 
sota del que s’esperava, i situa la taxa anual en l'1,1%. 
No obstant això, els últims indicadors disponibles i 
perspectives favorables dels EUA justifiquen que 
mantinguem la previsió per al 2014 en el 3,5%. 

Mercats financers  
Els mercats internacionals mostren un to més 
constructiu i Moody's premia Espanya 

 L'entorn financer del bloc emergent recupera la 
calma. L'estabilitat de les seves divises i borses es va 
consolidant, tot i que encara queden alguns focus 
problemàtics. D’altra banda, els índexs borsaris nord-
americans han avançat fins a nivells pròxims als màxims 
històrics. Les notícies positives pel que fa als beneficis 
corporatius del 4T 2013 han contribuït a aquest to alcista. 
El mercat de renda fixa dels EUA no s'ha desmarcat 
d'aquesta pauta favorable, malgrat les opinions 
discrepants de diversos membres de la Fed sobre el 
rumb que ha de prendre la política monetària. Les borses 
europees han mostrat un comportament mixt, 
condicionades per  una campanya de presentació de 
resultats empresarials que està deparant poques 
alegries. 

 Moody's eleva el rating del deute públic espanyol i li 
assigna una perspectiva “positiva”. L'anunci, que va 
tenir lloc divendres amb els mercats ja tancats, supera 
els pronòstics més optimistes i reconeix les millores dels 
últims mesos en la prima de risc. Els arguments esgrimits 
per l'agència són múltiples: la correcció de desequilibris, 
la millora de competitivitat,  les reformes estructurals, el 
sanejament bancari, etc.  


