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Espanya: PIB 
Variació intertrimestral (%) 

Zona euro: previsions de la Comissió Europea 
Variació anual (%)  

       Previsió PIB Variació respecte 
previsió tardor 

 2013 2014 2015 2014 2015 

Zona euro -0,4 1,2 1,8 0,1 0,1 

Alemanya 0,4 1,8 2,0 0,1 0,1 

França 0,3 1,0 1,7 0,1        = 

Itàlia -1,9 0,6 1,2 0,1    = 

Espanya -1,2 1,0 1,7 0,5    = 

Irlanda 0,3 1,8 2,9 0,1 0,4 

Portugal -1,6 0,8 1,5      =     = 

Grècia -3,7 0,6 2,9      =     = 

Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea. 

 

 

 
 
Espanya 
Les dades de finals del 2013 confirmen el suport de la 
demanda interna privada a la recuperació econòmica 

 El consum i la inversió esperonen l’economia. 
Malgrat la revisió a la baixa del creixement del PIB del 
4T 2013 (del 0,3% al 0,2% intertrimestral), la seva 
composició confirma la fortalesa de la recuperació. El 
consum de les llars i la inversió van intensificar el ritme 
d’augment (0,5% y 0,7% intertrimestral, respectivament) 
i el sector exterior va tornar a contribuir al creixement. 
Només la caiguda intensa de la despesa pública (-3,9% 
intertrimestral) va frenar l’avanç del PIB. En aquest 
escenari, el Govern va millorar les seves previsions de 
creixement (+1,0% per al 2014 i 1,5% per al 2015).  

 La inflació sorprèn al febrer, amb una davallada del 
0,1% (+0,2% al gener). Aquest retrocés es deu, 
sobretot, a la pressió dels preus energètics. Estimem 
que la inflació subjacent es va mantenir estable, en línia 
amb una demanda interna que, gradualment, guanya 
tracció i permetrà situar la inflació en nivells més 
confortables a mig termini.  

 La caiguda del preu de l’habitatge s’accelera en el 
4T 2013, fins al -1,9% intertrimestral, i acumula una 
correcció del 30% des del març del 2008. No obstant 
això, preveiem que el ritme de caiguda es reduirà el 
2014, a mesura que es materialitzi la recuperació del 
mercat laboral. 

 El superàvit corrent tanca el 2013 en el 0,7% del PIB. 
El saldo de béns va quedar en el -1,1% del PIB, mentre 
que el de servies va avançar fins al +3,9%. Destaca 
l’acceleració de les exportacions de serveis, tant turístics 
com no turístics, en el 4T (6,2% y 2,3% interanual, 
respectivament). La millora de la demanda externa 
facilitarà nous avanços del saldo corrent el 2014. 

Unió Europea 
L’escenari de creixement de la zona euro es confirma, 
malgrat la debilitat de la inflació 
 La CE millora la previsió per a la zona euro.  La major 

contribució de la demanda interna (0,9 p.p. el 2014) 
explica la revisió a l’alça del creixement anual del PIB 
per a enguany (del 1,1% al 1,2%). És notable la 
recuperació de les economies perifèriques, que tornaran 
a registrar taxes de creixement positives. No obstant 
això, la CE considera que la normalització econòmica 
encara és llunyana i recomana mantenir l’esforç 
reformador.  

 La inflació a la zona euro es manté en el 0,8% al 
febrer. Tot i així, el descens observat a Espanya (fins al 
-0,1%) i Alemanya (1,0%) podria portar al BCE a 
anunciar noves mesures. 
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Dades previstes del 3 al 9 de març 

3 Espanya PMI manufactures (feb.) 
 Zona euro PMI manufactures (feb.) 
 Itàlia PIB (4T) 
 Regne Unit PMI manufactures (feb.) 

 EUA PMI manufactures (feb.), ISM 
manufactures (feb.) 

4 Espanya Atur registrat i afiliats a la Seguretat 
Social (feb.) 

5 Zona euro Comptes trimestrals (4T), PMI serveis 
(feb.), Comerç de béns (feb.) 

 Regne Unit PMI serveis (feb.) 

 EUA PMI serveis (feb.), ISM no manufactures 
(feb.) 

 Japó PMI compost i de serveis (feb.) 
7 Espanya Índex del preu de l’habitatge (4T) 

 Europa Balança de pagaments (4T) 
 EUA Ocupació (feb.) 
 Mèxic IPC (feb.) 
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EUA: preu dels habitatges de segona mà 
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Japó: IPC 
Variació interanual, % 

28-2-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,29 0,00 0,00

EUA 0,24 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,55 0,00 -0,01
Tipus 10 anys Bund alemany 1,62 -0,04 -0,31

EUA 2,65 -0,08 -0,38
Espanya 3,51 -0,04 -0,64

$/€ 1,380 0,01 +0,01
Dow Jones 16.322 1,4% -1,5%
Euro Stoxx 50 3.149 0,6% 1,3%
IBEX 35 10.114 0,4% 2,0%
Brent a un mes $/barril 109,1 -0,7% -1,6%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els EUA continuen la seva recuperació, mentre que el 
Brasil i l’Índia confirmen les expectatives 

 L’habitatge nord-americà va tancar l’any amb un to 
positiu. L’índex Case-Shiller de preus immobiliaris, que 
engloba 20 àrees metropolitanes, va superar totes les 
expectatives pujant un 13,4% interanual al desembre. 
Els avanços continuaran el 2014, però a un ritme un xic 
més lent. D’altra banda, l’índex de Confiança del 
Consumidor del Conference Board va davallar fins als 
78,1 punts al febrer, una mica per sota del que 
s’esperava. 

 Al Japó, pugen els preus i augmenta l’activitat. L’IPC 
del gener va augmentar un 1,4% interanual (1,6% al 
desembre) i l’IPC subjacent, que exclou els aliments i 
l’energia, un 0,6%. D’altra banda, la producció industrial i 
les vendes minoristes van repuntar avançant un 10% i 
un 4,5%, respectivament. Aquestes xifres elevades 
mostren que consumidors i inversors estan anticipant les 
despeses per sortejar la pujada de l’IVA prevista a l’abril.   

 El Brasil i l’Índia acaben l’any sense sorpreses pel 
que fa al creixement. Brasil va créixer un 1,9% 
interanual en el 4T 2013 (2,2% en el 3T), en línea amb 
les previsions. Tot i això, l’evolució dels últims 
indicadors, la pujada de tipus d’intervenció (fins al 
10,75% aquesta setmana) i l’anunci d’una reducció de la 
despesa pública ens fan esperar un creixement de 
només el 2% per al 2014 (2,3% el 2013). D’altra banda, 
el PIB de l’Índia va avançar un 4,7% interanual, gràcies 
a l’empenta del consum i del sector exterior. El lleu 
retrocés de la inversió va ser la nota negativa de la 
dada.  

Mercats financers 
Els inversors, pendents dels esdeveniments a Ucraïna i 
de la pròxima reunió del BCE 

 Els inversors es mostren expectants davant les 
mesures que pugui adoptar el BCE. Després de la 
publicació de la dada avançada d’inflació del febrer a la 
zona euro, el risc de deflació no desapareix. Davant 
d’aquesta circumstància, les expectatives que el BCE 
adopti millores extraordinàries, en la reunió de dijous 
vinent, han augmentat. Entre altres alternatives, es 
contempla la possibilitat d’una rebaixa dels tipus 
d’interès oficials o de la remuneració de la facilitat de 
dipòsit, o la reducció del coeficient de reserves.  

 El iuan es deprecia davant del dòlar. En vigílies del 
congrés del PCX, les autoritats monetàries xineses han 
reorientat les actuacions sobre el tipus de canvi del iuan, 
situant l’intercanvi amb el dòlar en el valor més baix dels 
últims vuit mesos. Aquesta mesura coincideix amb un 
període de dades relativament fluixes per a l’economia 
xinesa.  


