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*Contribució al creixement del PIB intertrimestral, punts percentuals. 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del  Banc d'Espanya. 
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Espanya  
El creixement del PIB s’accelera el 1T 2014 i cada cop 
hi ha més dades que conviden a l’optimisme 

 El PIB va créixer un 0,4% intertrimestral el 1T 2014 
(respecte al 0,2 del 4T 2013) segons les estimacions del 
Banc d’Espanya. És important destacar l’avanç notable 
de la demanda interna, que va aportar 2 dècimes al 
creixement del trimestre. La demanda externa, que va 
proporcionar les 2 dècimes restants, manté el suport al 
procés de recuperació. Aquesta setmana, l’INE 
publicarà la primera estimació oficial del PIB del 1T 
2014. No esperem canvis significatius pel que fa a 
l’avanç del Banc d’Espanya. 

 La taxa de morositat recula 1 dècima al febrer, fins al 
13,4%. Aquesta disminució respon a dos factors: (i) la 
desacceleració del ritme de contracció del saldo creditici 
(fins al -6,7% interanual al febrer) i (ii) la intensa 
reducció dels crèdits dubtosos. S’espera que totes dues 
tendències es mantinguin a curt i a mitjà termini. 

 El turisme estranger manté el bon moment. Les 
arribades de turistes estrangers va tornar a créixer al 
març (0,7% interanual). Aquest registre és especialment 
destacable perquè la Setmana Santa enguany ha tingut 
lloc a l’abril, mentre que el 2013 va ser al març. El sector 
exterior, per tant, continua sent un pilar important de la 
recuperació durant els primers compassos de l’any: al 
bon to que han mostrat les exportacions de béns al 
gener i al febrer s’hi sumen les exportacions de serveis 
turístics. 

 

Unió Europea 
Els primers indicadors del mes d’abril presenten una 
millora pràcticament generalitzada 

 La confiança del consumidor manté una clara 
tendència alcista i ja es troba per sobre de la seva 
mitjana històrica. La recuperació de la demanda interna 
a la zona euro de mica en mica sembla que va guanyant 
força. 

 Bona progressió de l’índex PMI per al conjunt de la 
zona euro, impulsat sobretot per la demanda procedent 
de l’estranger. Continuen sent acusades les diferències 
entre l’índex alemany i el francès, que van tornar a 
augmentar al mes d’abril. En aquest sentit, és molt 
important l’impuls reformista que està provant de liderar 
el nou primer ministre francès, Manuel Valls, tot i que 
encara és d’hora per valorar-ne l’abast final.  

 

 
 



    

 

Dades previstes del 28 d’abril al 4 de maig 

29 Espanya EPA (1T) 

 Zona euro Confiança del consumidor (abr.), 
Confiança empresarial (abr.) 

 Alemanya Avanç IPC (abr.) 

 Regne Unit Avanç PIB (1T) 

 EUA  Índex Case-Shiller (feb.), Confiança 
consumidor (abr.) 

30 Espanya PIB (1T), Bal. pagaments (feb.), Avanç 
IPC (abr.), Vendes minoristes (mar.) 

 Zona euro Avanç IPC (abr.) 
 Itàlia Avanç IPC (abr.) 
 EUA Avanç PIB (1T) 

1 Regne Unit PMI (abr.) 

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

 Xina PMI manufactures (abr.) 
2 Zona euro PMI de serveis (abr.), Atur (mar.) 

 EUA Ocupació (abr.) 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dept. de Comerç. 

Japó: balança comercial  
Dades mensuals, mM¥ 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Min. d'Interior i Comun. 

Japó: IPC 
Variació interanual, % 

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 
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                     Pols Econòmic – del 21 al 27 d’abril de 2014 

25-4-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,34 0,01 0,06

EUA 0,23 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,62 0,02 0,06
Tipus 10 anys Bund alemany 1,48 -0,03 -0,45

EUA 2,66 -0,06 -0,37
Espanya 3,06 -0,02 -1,09

$/€ 1,383 0,00 +0,01
Dow Jones 16.361 -0,3% -1,3%
Euro Stoxx 50 3.147 0,3% 1,2%
IBEX 35 10.306 0,4% 3,9%
Brent a un mes $/barril 109,6 0,0% -1,1%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
La recuperació dels EUA continua mentre al Japó es 
confirma un creixement moderat  

 L’economia nord-americana va deixant enrere els 
efectes del mal temps.  Els indicadors d’activitat més 
recents ratifiquen la tornada a la normalitat: les vendes 
al detall, els índex de sentiment empresarial i del 
consumidor i la producció industrial, entre d’altres, en 
confirmen la millora. En aquest sentit, estimem que el 
PIB del 1T, que es publicarà aquesta setmana, sigui el 
punt fluix de l’any (reflex de les condicions climàtiques 
adverses).  

 El Japó registra un dèficit comercial rècord al març. 
L’augment vigorós de les importacions (17,6% 
interanual), molt superior al 4% de les exportacions, es 
va saldar amb un dèficit comercial del 2,8% del PIB 
(acumulat de 12 mesos). A part de la factura energètica, 
aquest mes, gran part del robust avanç importador es 
podria atribuir a la pujada de 3 punts de l’IVA (efectiva l’1 
d’abril), la qual cosa va incrementar el consum per un 
efecte d’anticipació. 

 Els preus continuen pujant al Japó però els riscos 
deflacionistes romanen. L’IPC de març va acumular 
una pujada de l’1,6 interanual (1,5% al febrer). No 
obstant això, l’IPC subjacent es va moderar fins al 0,6% 
(0,7% al febrer). Així mateix, continua sense 
materialitzar-se un augment sostingut dels salaris, la qual 
cosa és clau per a la recuperació de la demanda interna.  

Mercats financers 
El sentiment inversor millora davant la progressió 
favorable de l’activitat i els beneficis empresarials  

 La campanya de resultats corporatius del 1T 2014 ha 
començat amb resultats més positius del que 
s’esperava. Als EUA, on gairebé la meitat de les 
empreses del S&P 500 han anunciat les seves xifres 
trimestrals, el 71,3% han batut a l’alça les estimacions 
del consens dels analistes. Destaca la robustesa dels 
beneficis dels desctors de les telecomunicacions i 
cíclics. A Europa, malgrat que la campanya no està tan 
avançada, sembla que la tendència dels resultats 
segueix la pauta nord-americana, però amb un 
creixement dels beneficis i de les vendes una mica 
inferior. 

 La perifèria europea encadena nous progressos. 
Portugal ha dut a terme amb èxit la primera subhasta de 
deute no sindicat des del rescat el 2011. En concret, el 
país va emetre 750 milions d’euros a 10 anys a un 
interès del 3,56%. D’altra banda, la troika va confirmar 
que Grècia ha complert amb els objectius fiscals i 
pressupostaris el 2013. A Espanya, el Tresor col·loca 
5.400 milions d’euros en bons de diferents venciments 
amb una demanda molt bona. El tipus a 10 anys es va 
situar en el 3,06%, un nou mínim històric. Amb aquesta 
emissió el Tresor ja ha cobert el 42% de les emissions 
de bons previstes per al 2014. La major solidesa dels 
comptes públics ha portat Fitch a millorar la nota 
creditícia d’Espanya, de BBB a BBB+. 


