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Espanya  
Les exportacions de béns recuperen el bon to després 
de la desacceleració de finals de 2013 

 El recurs al finançament del BCE disminueix. A poc a 
poc, els mercats de finançament interbancaris es van 
reobrint, fet que permet reduir el recurs de la banca 
espanyola a l'Eurosistema. Al març, el préstec net del 
BCE es va reduir fins als 183.454 milions d'euros, molt 
per sota dels 388.736 milions d'euros de l’agost de 
2012. 

 Les exportacions de béns reprenen el pols amb un 
creixement del 4,0% interanual durant els dos primers 
mesos de l'any. L'augment ha estat generalitzat, però en 
destaca la millora notable de les vendes fora de la zona 
euro. També les importacions presenten un bon to, amb 
un avanç del 3,0%, la qual cosa suggereix que la millora 
de la demanda interna es manté. 

 El deute públic augmenta fins al 96,5% del PIB al 
febrer (93,9% al desembre de 2013). El bon ritme 
d'emissió de deute per part del Tresor ha provocat que 
l'augment que s'ha produït durant els dos primers mesos 
de l'any representi una mica més del 50% de l'augment 
previst pel Govern per al 2014 (4,8 p.p.). L'elevat nivell 
de deute fa palesa la importància de continuar complint 
el camí d'ajust fiscal previst i consolidar el creixement 
econòmic.  

Unió Europea 
La millora de l'activitat industrial augura nous avanços 
de la inversió i de l’ocupació 

 L'avanç de la producció industrial es consolida al 
febrer (+1,7% interanual). Destaca el dinamisme de la 
producció de béns intermedis i de capital, que durant els 
dos primers mesos de l'any van augmentar un 3,9% i un 
4,4% interanual, respectivament. Aquest bon pols 
dibuixa un escenari favorable per a l'avanç de la inversió 
al principi de 2014. 

 La inflació disminueix al març, arrossegada per 
l'efecte calendari de la Setmana Santa. La caiguda de 
2 dècimes de la inflació subjacent i de la general, fins al 
0,9% i el 0,5%, respectivament, és deguda al retard en 
la pujada dels preus turístics fins a l'abril, amb el 
començament de les vacances. Esperem, per tant, que 
la inflació recuperi el camí ascendent aquest mes. 

 El superàvit de béns augmenta durant els primers 
mesos de 2014. L'increment de les exportacions, del 
2,0% interanual entre el gener i el febrer, contrasta amb 
la caiguda de les importacions, de l'1,0% durant el 
mateix període.  

 



 

 

Dades previstes del 21 al 27 d’abril 

21 Espanya Comptes financers (4T), crèdits, 
dipòsits i morositat (feb.) 

 Japó Balança comercial (mar.) 

22 Espanya Entrades de turistes estrangers (mar.), 
Comandes industrials (feb.) 

 Zona euro Avanç confiança del consumidor (abr.) 

23 Espanya PMI compost (abr.) 

 Zona euro PMI compost(abr.) 

 EUA PMI de manufactures (abr.), Venda 
d’habitatges (mar.) 

24 Alemanya Índex Ifo (mar.) 
 Mèxic IPC (abr.) 

25 Espanya Hipoteques (feb.) 
 EUA PMI de serveis (abr.) 
 Japó IPC (mar.) 

 

 

   
   

   

17-4-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,33 0,00 0,04

EUA 0,23 0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,60 0,00 0,04
Tipus 10 anys Bund alemany 1,52 0,00 -0,41

EUA 2,72 0,07 -0,31
Espanya 3,09 -0,08 -1,07

$/€ 1,381 -0,01 +0,01
Dow Jones 16.409 1,5% -1,0%
Euro Stoxx 50 3.156 0,1% 1,5%
IBEX 35 10.292 -0,4% 3,8%
Brent a un mes $/barril 109,5 1,9% -1,1%
Font: Bloomberg.
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                     Pols Econòmic – del 14 al 20 d'abril 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 avisar.  

 

 
Economia internacional 
Els EUA confirmen la seva recuperació mentre la Xina 
es desaccelera moderadament 

 L'activitat econòmica nord-americana continua 
avançant a bon pas. Segons l'estudi de camp que 
regularment elabora la Reserva Federal (Beige Book), 
s’està superant el període de mal temps de principi 
d'any i els registres tornen a ser els d'una economia 
amb una taxa de creixement que guanya tracció. 
Destaca el bon to del consum de les llars (les vendes al 
detall van avançar un 1,1% intermensual al març). A 
més, les pressions inflacionistes continuen allunyades 
de moment. L'avanç interanual de l'IPC general es va 
situar en l'1,5% al març, mentre que l'IPC subjacent 
(sense aliments ni energia) va augmentar l'1,6%. 

 El PIB de la Xina creix un 7,4% interanual en el 1T 
2014, per sota del 7,7% de 2013. L'Executiu interpreta 
que la dada es troba dins un “interval raonable” i que 
respon al reequilibri de l'economia des d’un model 
inversor-exportador fins un altre més basat en el 
consum. Aquest avanç menor ens porta a revisar 
lleugerament la previsió anual per al 2014 fins al 7,5% 
(abans 7,7%). Tot i així, continuem considerant que els 
escenaris extrems (hard landing, crisi financera) són poc 
probables. 

Mercats financers  
Absència de grans ensurts en els mercats 
internacionals 

 Els mercats borsaris s’estabilitzen. Els dubtes dels 
inversors sobre les valoracions de les companyies del 
sector tecnològic nord-americà es van estendre a 
principi de la setmana passada i  van arrossegar a la 
resta d'índexs. Tanmateix, la solidesa dels últims 
indicadors de conjuntura als EUA (vendes al detall, 
producció industrial) ha propiciat un clima més favorable 
en les últimes sessions. La campanya de resultats 
corporatius del primer trimestre que ara comença serà 
clau per sustentar alces addicionals. En aquest sentit, 
els resultats trimestrals de grans bancs nord-americans 
com ara J.P. Morgan i Bank of America s'han situat per 
sota de les previsions del consens dels analistes. D’altra 
banda, els actius de renda fixa sobirana es desmarquen 
del to titubejant de les borses, amb menció especial per 
als progressos ferms del deute perifèric de la zona euro. 

 El BCE continua vigilant davant la fortalesa de 
l'euro, que se situa en els 1,38$. L'apreciació de la 
divisa europea afavoreix la caiguda de preus via 
importacions, la qual cosa augmenta alhora els riscos 
deflacionistes. Els últims comentaris de Janet Yellen, 
presidenta de la Reserva Federal, reafirmant la 
continuïtat dels estímuls monetaris als EUA van afavorir 
el debilitament del dòlar. 

 


