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Espanya  
L’augment de la demanda interna, cada vegada més 
evident, dóna solidesa a la recuperació econòmica 

 La millora de les vendes al detall es consolida amb 
un increment del 0,5% interanual al gener (-1,0% al 
desembre). Aquesta dada suggereix que la demanda 
interna continua impulsant el creixement del PIB en el 
1T 2014. 

 La compravenda d'habitatges retrocedeix al gener. 
Les vendes inscrites en el Col·legi de Registradors al 
gener, corresponents a transaccions de final del 2013, 
van disminuir un 23,2% interanual. Aquesta caiguda és 
deguda a l'avanç de la demanda el 2012 a causa de la fi 
dels incentius a la compra d'habitatge. Tenint en compte 
aquest efecte, tot continua apuntant que les 
compravendes s'estabilitzaran el 2014. 

 Estancament dels preus al febrer. La inflació es va 
reduir dues dècimes al febrer, fins al 0,0 %, a causa de 
la caiguda dels preus de l'energia (-1,7%). Excloent-hi 
aquest component, la inflació subjacent va continuar 
sent reduïda (0,1%), en línia amb un escenari d'inflació 
moderada durant aquest any.  

 El sector exterior manté el protagonisme. Les 
exportacions de béns van créixer al gener un 5,4% 
interanual en termes reals, impulsades per la demanda 
europea. Les importacions segueixen el bon ritme dels 
últims mesos (+6,5%), la qual cosa redueix la 
contribució del comerç al creixement del PIB.  

 El Govern presenta l'informe dels experts per a la 
reforma del sistema fiscal. El seu objectiu és establir 
un marc fiscal eficient que contribueixi a l'ajust del dèficit 
públic i estimuli el creixement. Per fer-ho, advoca per 
augmentar la imposició indirecta (consum i impostos 
ambientals). A canvi, planteja reduir les cotitzacions 
socials i modificar la imposició directa (societats i renda) 
rebaixant tipus i ampliant bases imposables. El 
document marca les pautes de la reforma fiscal que el 
Govern presentarà al juny i que entrarà en vigor a partir 
del 2015. 

Unió Europea 
La millora de l'activitat industrial al gener augura nous 
avanços de la inversió al llarg del 2014 

 La producció industrial manté la tendència 
ascendent al gener. L'augment del 2,1% interanual és 
deguda, en gran part, al dinamisme de la producció de 
béns intermedis i de capital (3,7% i 5,8% interanual, 
respectivament). Això suggereix un nou impuls de la 
inversió al creixement de la zona euro en el 1T 2014. El 
desglossament geogràfic mostra que aquesta tendència 
és generalitzada. Només l'activitat industrial de França 
mostra una certa debilitat.  
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 

Espanya: compravenda d'habitatges lliures 
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*Contribució a la variació interanual de l'IPC general. 

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

Espanya: IPC 
Variació interanual, % 
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Importacions Exportacions 

*Dades en termes reals. 

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

Espanya: importacions i exportacions* 
Variació interanual, % 
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Europa Espanya 

França Alemanya 

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

 

 

Eurozona: índex de producció industrial 
Variació interanual, % 
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Dades previstes del 17 al 23 de març 

17 Zona euro IPC (feb.) 
 EUA Producció industrial (feb.) 

18 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (gen.), 
Enquesta trimestral de cost laboral (4T) 

 Zona euro Comerç de béns (ene.) 
 EUA Confiança consumidor (feb.) 

19 Zona euro Vacants d’ocupació (4T), Índex de cost 
laboral (4T) 

 EUA Compte corrent (4T) 

21 Espanya 
Entrada de turistes estrangers (gen.), 
Habitatges iniciats i acabats (4T), 
Comandes industrials (gen.) 

 Zona euro Balança de pagaments (gen.), Confiança 
consumidor (mar.) 

 

14-3-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,30 0,00 0,02

EUA 0,23 -0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,57 0,00 0,01
Tipus 10 anys Bund alemany 1,55 -0,11 -0,38

EUA 2,65 -0,13 -0,37
Espanya 3,34 -0,02 -0,81

$/€ 1,391 0,00 +0,02
Dow Jones 16.066 -2,4% -3,1%
Euro Stoxx 50 3.005 -2,9% -3,4%
IBEX 35 9.812 -3,5% -1,1%
Brent a un mes $/barril 108,6 -0,4% -2,0%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
El clima advers als EUA i l'“efecte any nou” a la Xina 
passen factura 

 Als EUA, les vendes al detall van avançar un 0,3% 
intermensual al febrer, una recuperació tímida després 
del fre notable que va tenir lloc al gener i al desembre a 
conseqüència dels temporals de fred i neu. Encara que 
esperem una reactivació en els propers mesos, els 
febles registres observats en la majoria d'indicadors en 
arrancar any ens porten a revisar a la baixa la previsió 
de creixement del PIB per al conjunt del 2014 fins al 
2,8% (abans 3,0%). 

 Les dades d'activitat a la Xina han estat més 
atenuades del que s’esperava.  La producció industrial 
va avançar un 8,6% interanual durant el període del 
gener al febrer, davant el 9,7% del 2013. D’altra banda, 
les vendes al detall van créixer un 11,8%, per sota del 
13,0% de 2013. Amb tot, encara és difícil percebre el 
pols de fons atès que el calendari de festivitats 
distorsiona la comparació. En qualsevol cas, això aviva 
el debat sobre la conveniència que les autoritats 
econòmiques adoptin mesures d'estímul. 

 Alguns dels emergents més fràgils comencen a 
corregir els seus desequilibris, però en un context 
de desacceleració. En particular, la inflació es modera 
a l'Índia i Indonèsia fins a situar-se en el 4,7% i 7,8% 
interanual, respectivament. Així mateix, Sud-Àfrica 
sorprèn en reduir més del que s’esperava el seu dèficit 
per compte corrent (del 6,4% del PIB en el 3T 2013 fins 
al 5,1 % en el 4T). El cantó negatiu és la debilitat de les 
dades de producció industrial, especialment a l’Amèrica 
Llatina i a l’Àsia emergent. 

Mercats financers i primeres matèries 
La complexa conjuntura econòmica als països 
emergents i la inestabilitat a Ucraïna generen 
preocupació entre els inversors 

 “Fugida a la qualitat”. Durant la setmana passada, la 
demanda dels inversors es va desplaçar cap a actius 
amb un menor perfil de risc, com ara el deute públic dels 
països centrals (EUA i Alemanya) i l'or. Les notícies 
econòmiques procedents de la Xina han entenebrit les 
expectatives de creixement global, pressionant les 
borses a la baixa. En concret, els índexs europeus han 
acumulat una caiguda mitjana pròxima al 3,5 %. Per part 
seva, les primeres matèries també han baixat amb força, 
sent el coure la més afectada. 

 L'euro, en el punt de mira del BCE. Pocs dies després 
de la reunió oficial del Consell de Govern de l'entitat, 
Mario Draghi va comentar que “la fortalesa de l'euro està 
sent cada vegada més rellevant en la valoració de 
l'estabilitat de preus”. En aquest sentit, va reiterar que el 
BCE està disposat a utilitzar mesures no convencionals 
si cal. Tanmateix, la reacció immediata als mercats va 
ser tènue: l'euro, que havia fregat els 1,40 dòlars,  es va 
depreciar molt lleugerament i va tancar la setmana en 
1,39, el nivell més alt dels últims dos anys. 
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EUA: vendes al detall 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dept. de Comerç. 
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Vendes al detall 
Producció industrial 

Xina: indicadors d'activitat 
Variació interanual, % 

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


