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Vendes minoristes 

Tendència 

Zona euro: vendes minoristes 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 

Pols Econòmic Estudis i Anàlisi Econòmica 

Del 5 a l'11 de maig de 2014 

Zona euro: previsions de la Comissió Europea 
Variació anual, % 

  Previsió 

 2013 2014 2015 

PIB -0,4 1,2 1,7 

   Consum privat -0,7 0,8 1,3 

   Inversió -2,9 2,3 4,2 

   Consum públic 0,2 0,7 0,5 

   Exportacions 1,4 4,0 5,3 

   Importacions 0,2 3,8 5,5 

Inflació 1,3 0,8 1,2 

Taxa d’atur 12,0 11,8 11,4 

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

 

 
 
Espanya  
La millora de l'activitat comença a fer efecte en el 
mercat laboral 

 L'activitat econòmica avança a bon ritme. L'índex de 
producció industrial va mantenir la tònica ascendent el 
mes de març amb un avanç del 0,6% interanual. El ritme 
de creixement hagués estat notablement superior de no 
haver estat per la caiguda de la producció d'energia      
(-2,5% interanual). L'avanç de la producció de béns 
d’equip, per exemple, es va situar en el 3,0% interanual. 
Així mateix, l'índex PMI compost d'abril va augmentar 
fins als 56,3 punts. Destaca el fort avanç de l'índex al 
sector serveis, que es va situar en els 56,5 punts, un 
nivell que no s’assolia des del 2007. Els primers 
indicadors per al 2T són per tant encoratjadors i fan 
pensar que el ritme de creixement del PIB en el 2T està 
sent similar al del 1T o fins i tot que podria ser superior. 

 Les dades d'abril reafirmen la recuperació del 
mercat laboral. El nombre d'afiliats a la Seguretat 
Social va créixer per vuitè mes consecutiu (+61.111, un 
cop corregit l'efecte estacional), la qual cosa matisa les 
dades fins a un cert punt decebedores de l'EPA del 1T 
2014. Destaca especialment l'impuls de l’ocupació en el 
sector serveis, fins i tot si hi descomptem l'efecte positiu 
que suposa la Setmana Santa. D'altra banda, l'atur 
registrat va presentar la caiguda més intensa d’un mes 
d'abril: -111.565 persones. 

Unió Europea 
La recuperació de l'economia europea avança a bon 
ritme, impulsada per la millora de la demanda interna 

 La Comissió Europea confia en una recuperació 
sostinguda de la zona euro. Segons l'informe de 
primavera de la CE, les exportacions continuaran 
creixent a bon ritme els propers anys. També destaca la 
notable millora que anticipa per a la inversió, amb un 
avanç previst del 2,3% per a aquest any i del 4,2% el 
2015. La recuperació del consum s'espera que serà més 
gradual. La correcció de la fragmentació financera és un 
dels elements clau perquè aquest escenari es compleixi. 
La inflació, en taxes excessivament reduïdes, i l'elevada 
taxa d'atur són els altres dos obstacles que podrien 
frenar la consolidació de l'incipient procés de 
recuperació d’acord amb la CE.  

 Les vendes minoristes mantenen la tendència 
alcista amb un increment de l'1,3% interanual al març. 
Cal assenyalar l'avanç que s'ha produït en el 1T tant a 
Alemanya com a França, de l'1,2% i l’1,3%, 
respectivament. Cada vegada és més convincent la 
millora que està experimentant la demanda interna a la 
zona euro. 
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Espanya: PMI compost 
Índex 

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

Espanya: evolució de l'ocupació* 
Variació intermensual, milers 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del MEiSS. 
*Sèrie desestacionalitzada. 
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9-5-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,34 0,00 0,05

EUA 0,22 +0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,61 -0,01 0,05
Tipus 10 anys Bund alemany 1,46 +0,01 -0,47

EUA 2,62 +0,04 -0,40
Espanya 2,92 -0,06 -1,24

$/€ 1,376 -0,01 +0,00
Dow Jones 16.583 0,4% 0,0%
Euro Stoxx 50 3.184 0,2% 2,4%
IBEX 35 10.487 0,1% 5,8%
Brent a un mes $/barril 107,9 -0,6% -2,6%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Dades previstes del 12 al 18 de maig 

12 EUA Pressupostos federals (abr.) 
 Japó Compte corrent (mar.) 

13 Espanya Compravendes INE (mar.) 

 Zona euro Balança comercial (mar.) 

 EUA Vendes minoristes (abr.) 

14 Espanya IPC (abr.) 

 Zona euro Producció industrial (mar.) 

 Alemanya IPC (abr.) 

 França IPC (abr.) 

15 Zona euro IPC (abr.) 
 Alemanya Avanç PIB (1T) 
 França Avanç PIB (1T) 
 Itàlia Avanç PIB (1T) 
 Japó Avanç PIB (1T) 

 

 
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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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 
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                     Pols Econòmic – del 5 a l'11 de maig de 2014 

Economia internacional 
Els EUA avancen en la recuperació, però Yellen 
considera que encara és incompleta 

 Els indicadors d'activitat més recents continuen 
avalant la bona marxa dels EUA. L'índex de sentiment 
empresarial (ISM) dels sectors de serveis va tornar a 
millorar l'abril, com també ho féu el seu homòleg de 
manufactures. Aquesta bona dada se suma a l'augment 
de l'índex de confiança del consumidor i a la davallada 
dels sol·licitants de cobertura per atur. La presidenta de 
la Fed va declarar que espera que la recuperació es 
consolidi durant els propers trimestres, encara que 
perquè això succeeixi creu necessari mantenir els 
estímuls monetaris un temps addicional. 

 La Xina depara dades ambivalents. L'IPC va registrar 
un augment de l'1,8% interanual a l'abril, la taxa més 
baixa des de l'octubre de 2010. Aquesta moderació dels 
preus és reflex, almenys en part, de la desacceleració 
econòmica experimentada en trimestres precedents. Els 
indicadors més recents sembla que apunten a una 
reactivació. En aquest sentit, després de dos mesos de 
baixades interanuals, les exportacions van augmentar un 
0,9% a l'abril. Aquesta millora concorda amb els forts 
registres exportadors de Corea del Sud i Taiwan, deixant 
entreveure que el pols econòmic global millora. 

 Indonèsia creix menys del que s’esperava. El PIB va 
avançar un 5,2% interanual en l'1T, el menor ritme en 
cinc anys, pel veto governamental a les exportacions 
mineres amb el propòsit de prioritzar les manufactures 
locals. La reducció de desequilibris macroeconòmics 
(inflació i dèficit corrent) està sent més complexa a 
Indonèsia que a la veïna Índia. 

Mercats financers  
Les decisions dels bancs centrals dominen, per a bé, el 
sentiment dels inversors 

 El BCE s'ajusta al guió i allarga l'expectativa fins al 
juny. La institució va mantenir el tipus de referència al 
0,25% i no va adoptar cap mesura extraordinària. 
Tanmateix, Draghi va reiterar la unanimitat al si del BCE 
per adoptar mesures expansives addicionals, ja en la 
reunió de juny, si les previsions d'inflació de l'entitat 
evolucionen desfavorablement. A més, va destacar “la 
seriosa preocupació que suposa la fortalesa de l'euro”. 
Els mercats van recollir aquests missatges (que es van 
unir als de Janet Yellen) de bon grat, però amb un to 
moderat: les borses europees van registrar avanços, la 
rendibilitat del bo espanyol a 10 anys es va situar per 
sota del 2,90% i l'euro va cedir terreny. 

 La renda variable cobra protagonisme.  D'una banda, 
la campanya de resultats del 1T s'està caracteritzant per 
la robustesa dels beneficis als EUA i la continuïtat de la 
recuperació a Europa. De l’altra, s'observa un auge 
notable de les operacions corporatives de fusions, 
adquisicions i reorganitzacions, així com de les sortides 
a borsa. A Espanya n’hi ha hagut diversos exemples 
durant la darrera setmana. 
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ISM manufactures ISM serveis 

EUA: indicadors d'activitat 
Índex 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'ISM. 
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Exportacions Importacions 

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

Xina: exportacions i importacions 
Milers de milions de dòlars, acumulat de 12 mesos 


