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Espanya  
La inversió continua guanyant vigor segons els últims 
indicadors d'activitat industrial 

 La producció de béns d'equipament s'accelera. Al 
març, l'activitat industrial va avançar significativament en 
la branca dels béns d'equipament (2,8% interanual), 
cosa que augura una important aportació de la inversió 
al creixement. Un vigor que, tenint en compte l'increment 
de les comandes industrials al març (+3,1% interanual 
en conjunt i 19,5% els béns d'equipament), esperem que 
es mantingui en els propers mesos. 

 La taxa de morositat es va reduir al març fins al 
13,4% i s'allunya una mica més del màxim de desembre 
de 2013 (13,6%). Aquesta vegada, el ritme de 
contracció de la ràtio de mora es va veure frenat per una 
major caiguda del saldo creditici (-7,6% davant el -6,7% 
del febrer). Tot i així, esperem que la tendència 
observada a principi d'any es mantingui, la qual cosa 
permetria noves reduccions de la taxa de morositat. 

 El comerç exterior pren impuls. La millora de les 
perspectives de creixement de la demanda interna està 
provocant un repunt notable de les importacions (12,7% 
davant el 3,0% de les exportacions, en termes reals en 
el 1T). Tanmateix, part del repunt és degut a factors 
temporals (pla PIVE i recomposició d'estocs després de 
diversos anys sota mínims). Les exportacions de béns 
es mantenen en cotes moderades, però el bon pols del 
turisme permet pensar que el dèficit comercial se 
seguirà corregint a mitjà termini. 

Unió Europea 
La recuperació de la zona euro es consolida, però  
Alemanya i França van per camins diferents 

 La millora gradual del ritme de creixement es manté 
en el 2T. Al conjunt de la zona euro, la confiança del 
consumidor va tornar a augmentar al maig i l'índex PMI 
compost es va mantenir en nivells confortables (53,9). 
Tanmateix, es van ampliar les diferències entre el PMI 
d'Alemanya (56,1) i França (49,3). Ni Alemanya viu una 
gran expansió ni França una forta recessió, però és una 
diferència que pot acabar sent significativa si persisteix. 

 La demanda interna impulsa l'economia alemanya 
en el 1T 2014. L'avanç de la inversió i del consum de les 
llars (0,6% i 7,4% intertrimestral, respectivament) 
expliquen el fort creixement de l'economia germànica en 
el 1T (0,8% intertrimestral). El dinamisme de la 
demanda interna es va traduir, també, en un important 
increment de les importacions (2,2% intertrimestral). 
Això va provocar que la contribució del sector exterior al 
creixement fóra negativa, un aspecte destacable 
tractant-se d'Alemanya.  
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 

Espanya: comandes industrials 
Variació interanual, % 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Banc d'Espanya. 

Espanya: taxa de morositat i crèdit bancari 
Dubtosos sobre crèdit total, %  Variació interanual, % 
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Espanya: comerç de béns 
Variació interanual , % 

Nota: Exportacions i importacions en termes reals. 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dpt. de Duanes. 
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França Alemanya Zona euro 

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

Zona euro: indicadors d'activitat 
Índex PMI compost 
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23-5-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,32 0,00 0,03

EUA 0,23 +0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,58 -0,01 0,02
Tipus 10 anys Bund alemany 1,41 +0,08 -0,52

EUA 2,53 +0,01 -0,50
Espanya 2,99 0,03 -1,17

$/€ 1,363 -0,01 -0,01
Dow Jones 16.606 0,7% 0,2%
Euro Stoxx 50 3.203 1,0% 3,0%
IBEX 35 10.559 0,8% 6,5%
Brent a un mes $/barril 110,5 0,7% -0,2%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Dades previstes del 26 de maig a l’1 de juny 

27 Espanya Execució pressupostària de l’Estat 
(abr.) 

 EUA Índex Case-Shiller (mar.), Confiança 
consumidor (maig)  

28 Espanya Preu de l’habitatge (1T), Hipoteques 
(mar.), Vendes minoristes (abr.) 

 Zona euro Confiança empresarial (maig) 

 Alemanya Taxa d’atur (maig) 

29 Espanya Comptabilitat nacional trimestral (1T) 

30 Espanya Balança de pagaments (mar.), Avanç 
IPC (maig) 

 Polònia PIB (1T) 
 Itàlia Avanç IPC (maig) 
 Japó IPC (abr.), Producció industrial (abr.) 
 Brasil PIB (1T) 
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                     Pols Econòmic – del 19 al 25 de maig de 2014 

Economia internacional 
Les dues economies més grans del món s'allunyen de 
la sotragada que van travessar durant el primer 
trimestre 

 Millora en els últims indicadors dels EUA i de la Xina. 
L'índex d'activitat en la indústria manufacturera 
elaborada per Markit va pujar al maig per als EUA fins als 
56,2 punts, des dels 55,4 de l’abril.  Es tracta del millor 
registre dels últims tres mesos. D’altra banda, les vendes 
d'habitatges usats van créixer per primera vegada del 
començament d'any ençà, cosa que podria estar 
assenyalant una millora del sector en el 2T 2014. Per a la 
Xina, l'índex de Markit assenyalat més amunt va 
sorprendre en positiu en créixer al maig fins als 49,7 
punts, després de sis mesos de baixades. La pujada ha 
estat especialment important en el component 
exportador, la qual cosa ratifica la millora observada en 
les exportacions d'abril segons la balança de pagaments.  

 El Japó redueix el seu dèficit comercial menys del 
que s’esperava. A l'abril, el dèficit es va moderar 
principalment per la desacceleració de les importacions. 
Tanmateix, continua sent motiu de sorpresa i 
preocupació l'escassa capacitat del ien feble per 
estimular les exportacions, que van pujar un 3,7% 
interanual però encara es troben un 18% per sota del 
nivell de finals de 2007. 

Mercats financers  
Les borses es mantenen fermes, amb nou rècord de 
l'SP500, pendents dels bancs centrals 

 La Reserva Federal afina la seva estratègia. El 
contingut de l'acta de l'última reunió de la Fed mostra la 
intenció de la institució de mantenir unes condicions 
monetàries laxes durant temps. En concret, es deixa 
entendre que les pujades de tipus encara estan lluny i 
que quan comencin seran lentes. Els participants en la 
reunió van discutir fórmules alternatives per fer arribar 
aquest missatge als inversors (forward guidance). 
D’altra banda, les enquestes a analistes sobre les 
mesures d'estímul que podria adoptar el BCE al juny es 
decanten per una retallada dels tipus oficials i l'adopció 
d'algun mecanisme orientat a dinamitzar el crèdit en la 
regió. Diversos membres del Consell de Govern han 
assenyalat que encara no hi ha un consens definitiu 
sobre les mesures que convé adoptar. A l'àrea 
emergent, el banc central turc va sorprendre en retallar 
el tipus d'interès rector davant la disminució de la 
incertesa econòmica. 

 S&P eleva la nota creditícia d'Espanya des de BBB- 
a BBB, amb perspectiva estable. L'agència de 
qualificació valora favorablement les reformes 
estructurals dutes a terme des del 2010 i la millora de 
les previsions de creixement econòmic.  A més, 
considera que els riscos per a les avaluacions del deute 
sobirà estaran equilibrats durant els propers dos anys. 
S&P se suma a les recents millores de qualificació de 
Fitch (BBB+) i Moody’s (Baa2).  
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Habitatges usats (esc. esq.) 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del US Census Bureau. 

EUA: venda d'habitatges 
Milers 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dept. de Comerç. 

Japó: balança comercial  
Dades mensuals, mM¥ 


