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Espanya  
El creixement de l’activitat el 4T de 2013 consolida la 
recuperació de l’economia espanyola  

 El PIB va créixer un 0,3% intertrimestral el 4T de 
2013 (enfront el 0,1% del 3T) segons va anunciar el 
Govern. Aquesta dada confirma el major ritme d’avanç 
que ja suggerien els indicadors econòmics a la fi de 
2013. La taxa de variació interanual s’apropa a valors 
positius (-0,1%). Esperem que aquest ritme de 
creixement es mantingui els pròxims trimestres. 

 Avanç moderat de la inflació, que va tancar el 2013 
en el 0,3%, una dècima per sobre del registre del 
novembre. Destaca la reducció de la inflació subjacent, 
fins al 0,2% (0,4% al novembre), a causa de pressions a 
la baixa en els preus dels béns industrials i dels serveis. 
Aquestes pressions haurien de disminuir a mesura que 
la demanda interna es reactivi.  

 La compravenda dels habitatges retrocedeix un 
15,9% al novembre. La intensa caiguda s’explica per 
l’avanç de la demanda en els últims mesos del 2012, per 
motius fiscals. Les dades per al conjunt de l’any 
suggereixen que l’estabilitat s’apropa: el 2013 tancarà 
amb unes 275.000 vendes enfront de 280.000 el 2012. 
El 2014, aquesta xifra podria augmentar lleugerament. 

 La morositat continua augmentant, però a un ritme 
inferior, per la fi de l'efecte de la reclassificació del 
crèdit refinançat. Al novembre només es va incrementar 
en 1 dècima, fins al 13,1%. La contracció del crèdit 
comença a donar mostres que toca fons: -12,6% 
interanual al novembre enfront de -13,0% a l'octubre. 

Unió Europea 
Millora generalitzada de l'activitat a l'espera de la 
recuperació de les exportacions 

 Intens augment de la producció industrial el 
novembre, del 3% interanual. Després d'un 3T 
vacil·lant, les dades de novembre mostren un avanç 
notable de l'activitat. La tendència positiva és 
generalitzada, però destaca la recuperació als països 
perifèrics. 

 El PIB de l'economia alemanya va créixer un 1,4% 
interanual el 4T 2013 (0,5% en el conjunt de l'any, en 
línia amb les nostres previsions). Per a 2014, esperem 
que l'economia germànica continuï guanyant tracció 
gràcies a la consolidació del creixement de la demanda 
interna i a una millor evolució de les exportacions. 

 Millora la balança comercial de la zona euro, que va 
tancar el novembre amb un superàvit de 17.100 milions 
d'euros. Aquesta millora va ser fruit de la caiguda de les 
importacions, que continuen febles, consistent amb la 
recuperació lenta de l'economia europea. 



   

 
                     Pols Econòmic – del 13 al 19 de gener de 2014 

Dades previstes del 20 al 26 de gener 

20 Espanya Comptes financers (3T), comandes 
industrials (nov.) 

 Xina PIB (4T) 
21 Espanya Entrada de turistes estrangers (des.) 
22 Espanya Comerç de béns (nov.) 

 Eurozona Deute públic (3T) 
23 Espanya Enquesta de la població activa (4T) 

 Eurozona 
Balança de pagaments (nov.) PMI 
comp. (gen.), Confiança consumidor 
(gen.) 

 Alemanya PMI comp. (gen.) 
 França PMI comp. (gen.) 
 EUA Venda habitatges segona mà (des.) 
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EUA: indicadors d'activitat 
Variació interanual, % 

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

17-1-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,30 0,02 0,02

EUA 0,24 -0,01 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,57 0,01 0,01
Tipus 10 anys Bund alemany 1,75 -0,09 -0,18

EUA 2,82 -0,04 -0,21
Espanya 3,71 -0,10 -0,44

$/€ 1,354 -0,01 -0,02
Dow Jones 16.459 0,1% -0,7%
Euro Stoxx 50 3.154 1,6% 1,5%
IBEX 35 10.466 1,7% 5,5%
Brent a un mes $/barril 106,5 -0,7% -3,9%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Les dades continuen corroborant la fortalesa de les 
economies més importants del món, EE. UU. i la Xina 

 Segons el sondeig de la Reserva Federal, l'activitat 
econòmica continua expandint-se als EUA. Aquest és 
el principal missatge de l'estudi de camp que 
regularment fa la Fed, conegut com a Beige Book. 
Diversos indicadors publicats durant la setmana 
n’avalen el diagnòstic. Així, les vendes al detall del 
desembre van avançar un 0,2% intermensual (excloent-
hi automòbils i gasolina, partides inestables). En aquest 
context de bones notícies, una acceleració moderada 
del tapering no seria estranya.  

 Inflació continguda als EUA. L'IPC del desembre va 
augmentar un 1,5% interanual, xifra una mica més 
elevada que l'1,2% del novembre, però encara propera a 
la zona de mínims dels últims anys. 

 El PIB de la Xina avança un 7,7% significatiu el 4T i 
tanca el 2013 amb un creixement del 7,7%. La dada 
anual se situa en línia amb l'objectiu de l'Executiu (del 
7,5%) i es desmarca de les notícies negatives que van 
arribar del gegant asiàtic durant l'estiu passat. Amb tot, 
continuen havent-hi riscos: endeutament públic i sector 
immobiliari. En aquest sentit, el Govern ha augmentat la 
transparència i el control sobre les finances de les 
administracions locals, i ha pres mesures per controlar 
el crèdit (tant en l'àmbit bancari com en el shadow 
system). 

Mercats financers  
Pausa borsària als EUA i continuïtat del bon clima en 
els mercats de deute de la perifèria europea 

 Comença la campanya de resultats empresarials als 
EUA. En els compassos inicials, destaca la publicació 
dels comptes de l'últim trimestre de l’any passat per part 
de grans entitats financeres com ara Citigroup, Bank of 
America o Goldman Sachs. En conjunt, la valoració és un 
xic decebedora, ja que les xifres han tendit a situar-se 
per sota de les previsions del consens d'analistes. 
Aquestes notícies arribades del front corporatiu han 
suposat un fre als avanços de setmanes prèvies en els 
índexs borsaris de Wall Street. 

 Estabilitat en els fluxos nets de capitals cap als 
països emergents. L'inici efectiu del tapering de la Fed 
durant aquest mes de gener no s'està traduint en una 
reproducció de les turbulències que van patir els mercats 
emergents a mitjan 2013. En aquell moment, l'anunci de 
l'inici de la normalització monetària va provocar una 
ràpida sortida de capitals des dels emergents. Ara que el 
tapering ha començat, l'estabilitat n’és la nota dominant. 
Les millors perspectives de creixement per al 2014 dels 
països emergents, al costat de la gestió prudent de les 
seves polítiques monetàries, hi contribueixen 
favorablement. En aquest sentit, Brasil ha iniciat l'any 
amb una pujada del tipus d'interès oficial de 50 p. b., fins 
al 10,5%. 

 


