
 

Pols Econòmic Estudis i Anàlisi Econòmic 

Del 20 al 26 de gener de 2014 

Previsions de creixement econòmic de l'FMI 
Variació anual, % 

 Previsió actual 
(gener 2014) 

Previsió anterior 
(octubre 2013) 

 2014 2015 2014 2015 

Zona euro 1,0 1,4 0,9 1,3 
   Alemanya 1,6 1,4 1,4 1,3 
   França 0,9 1,5 0,9 1,5 
   Itàlia 0,6 1,1 0,7 1,0 
   Espanya 0,6 0,8 0,2 0,5 

Font: “la Caixa Research, a partir de dades de l'FMI. 

Espanya: PIB 
% i p. p. 

 

 Variació anual 
Variació 

intertrimestral 

 2012 2013 3T 2013 4T 2013 

PIB -1,6 -1,2 0,1 0,3 

Demanda interna* -4,1 -2,8 0,2 0,3 

Demanda externa* 2,5 1,6 -0,1 0,0 

* Contribució al creixement. 
Font: “la Caixa” Research, a partir de dades del Banc d'Espanya. 
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Espanya: evolució de l'ocupació* 
Variació intertrimestral, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
* Sèrie desestacionalitzada. 
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Espanya: exportacions de béns 
Ac. 12 mesos, milers de milions d'euros 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del  Dpt. de Duanes. 
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Espanya  
El ritme de creixement s'accelera malgrat el fre 
temporal de les exportacions 

 L'economia espanyola va créixer un 0,3% el 4T 2013. 
Segons estimacions del Banc d'Espanya, la millora de la 
demanda interna, i en especial de la inversió, explica 
aquest creixement. La contribució del sector exterior va 
ser nul·la, però esperem que repunti el 2014, atès que 
els índexs d'expectatives d'exportació mantenen una 
tendència positiva.  

 Arriba la creació de llocs de treball el 4T 2013. El 
nombre d'ocupats va caure en 65.000, però si tenim en 
compte els factors estacionals, l’ocupació va créixer un 
0,3% intertrimestral, el primer augment des del 2008. El 
retrocés de la població activa va contribuir a la reducció 
del nombre d'aturats en aquest període (-8.400), la qual 
cosa va mantenir la taxa d'atur en el 26,0%.  

 Les exportacions de béns es prenen un respir amb 
una reducció del 2,2% interanual el novembre del 2013. 
Aquesta caiguda es deu, en part, a la disminució de les 
exportacions cap als EUA, i contrasta amb el dinamisme 
mostrat els primers tres trimestres del 2013. El sector 
turístic va tancar el 2013 amb un rècord d'entrades de 
visitants estrangers (60,7 milions). 

 El deute del sector privat es redueix el 3T 2013 fins al 
209% del PIB i s'allunya del màxim del 2011 (230%). 
Malgrat aquest descens, el major endeutament públic va 
elevar el deute total fins al 327% del PIB. 

 La reforma tributària avança. La proposta del comitè 
d'experts advoca per la reducció de la tributació directa 
(IRPF, cotitzacions socials i impost de societats). A 
canvi, planteja augmentar l'IVA i reduir les deduccions 
fiscals. Segons el calendari de la CE, aquesta reforma 
ha d'aprovar-se el 1T 2014. 

Unió Europea 
La millora dels indicadors avançats abona perspectives 
més favorables per a la zona euro 

 L'FMI millora la previsió de creixement de la zona 
euro en 1 dècima per al 2014 i el 2015 (fins a l'1,0% i 
l'1,4%, respectivament). Destaca la revisió del 
creixement a Espanya (del 0,2% al 0,6% anual el 2014). 
L'FMI espera una recuperació més lenta a la perifèria, 
frenada per la debilitat de la demanda interna. 

 El creixement de l'activitat de la zona euro es 
consolida. Al gener, el PMI va assolir el nivell més alt 
des del juny de 2011 (53,2). La millora s'observa tant a 
Alemanya com a França, que deixa enrere tres mesos 
de caigudes. Malgrat això, el PMI francès, encara reduït 
(48,5), confirma la dificultat de l'economia gala per 
afermar un ritme de creixement confortable. 



    

 
                     Pols Econòmic – del 20 al 26 de gener 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 previ avís.  

 

Dades previstes del 27 de gener al 2 de febrer 

27 Alemanya Índex IFO (gen.)  
 Japó Balança comercial (des.) 

28 Espanya Hipoteques (nov.) 
 Zona euro Comptes no financers (3T) 
 Regne Unit Avanç PIB (4T) 

 EUA Case-Shiller (nov.), confiança del 
consumidor (gen.) 

29 Espanya Vendes al detall (des.) 
30 Espanya Avanç PIB (4T) 

 Alemanya Avanç IPC (gen.) 
 Zona euro Prod. ind. (nov.), conf. consum. (gen.) 

31 Espanya Balança de pagaments (nov.), avanç 
IPC (gen.)  

 Zona euro Avanç IPC (gen.), atur (des.) 
 EUA Avanç PIB (gen.)  

 Japó Avanç IPC (des.), ocupació (des.), 
producció industrial (des..) 
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Tipus oficial Tipus implícit de mercat 

Argentina: tipus de canvi del peso 
Pesos per dòlar 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg. 
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FMI: previsions de creixement 2014 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'FMI. 

Variació anual, % 

24-1-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,30 0,00 0,01

EUA 0,24 -0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,57 0,00 0,01
Tipus 10 anys Bund alemany 1,66 -0,10 -0,27

EUA 2,72 -0,10 -0,31
Espanya 3,80 0,09 -0,36

$/€ 1,368 0,01 -0,01
Dow Jones 15.879 -3,5% -4,2%
Euro Stoxx 50 3.028 -4,0% -2,6%
IBEX 35 9.869 -5,7% -0,5%
Brent a un mes $/barril 107,9 1,3% -2,6%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
L'FMI augmenta lleugerament la previsió de creixement 
mundial per al 2014, atribuïble a la millora de les 
economies desenvolupades  

 Segons l'FMI, l'economia mundial creixerà un 3,7% 
el 2014, una desena per damunt de la previsió de 
l’octubre. Els EUA experimentaran una notable 
acceleració  gràcies principalment al menor ajust fiscal i 
al repunt de l’activitat ja ocorregut en la segona meitat 
del 2013. La previsió per al Japó també s'incrementa, 
emparada per una política fiscal en clau expansiva. En 
canvi, la previsió per als emergents en conjunt no varia, 
encara que amaga detalls significatius: la millora a Àsia 
queda neutralitzada pel debilitament a Amèrica Llatina. 

 El peso argentí pateix la seva major depreciació en 
12 anys després que el banc central decidís limitar les 
intervencions en defensa seva. El descens en un 30% 
de les reserves internacionals des del maig passat 
(quan el Govern va reafirmar que no devaluaria el peso) 
explica aquest canvi de política. La depreciació es deu  
a l'enquistament dels desequilibris econòmics, i en 
especial, a la inflació (situada al voltant del 10% des del 
2010). Malgrat aquest moviment brusc, la cotització 
oficial del peso encara sembla sobrevalorada, en vista 
de la discrepància entre el tipus oficial de canvi i el tipus 
implícit de mercat (que s'obté de l'arbitratge dels preus 
d'accions de companyies que cotitzen simultàniament a 
l'Argentina i als EUA). 

Mercats financers 
Els problemes de l'Argentina, Turquia i altres 
emergents eleven l'aversió global al risc. L’Íbex pateix 
una caiguda brusca 

 Èxit rotund de l'emissió sindicada del Tresor 
espanyol, que va aconseguir col·locar 10.000 milions 
d'euros en bons a 10 anys al 3,85%. La demanda va ser 
molt elevada, arribant a fregar els 40.000 milions d'euros. 
Per àrees geogràfiques, l'import adjudicat a no residents 
es va situar en el 60% del total. Amb aquesta emissió, el 
Tresor ja ha aconseguit cobrir el 16,6% de l'objectiu 
d'emissió de bons establert per al 2014. En paral·lel, 
l'agència de qualificació creditícia Moody's millorava el 
rating d'Irlanda de Ba1 a Baa3, per la qual cosa aquest 
país abandona la qualificació de “bo escombraries”. 

 Els bancs centrals novament seran focus d'atenció. 
En la pròxima reunió de la Reserva Federal del 29 de 
gener, l'última amb Bernanke al capdavant de la 
institució, es discutirà una possible retallada addicional 
en les compres mensuals de deute. El consens del 
mercat espera que les compres disminueixin en 10.000 
milions de dòlars, fins als 65.000 milions. El BCE, d’altra 
banda, haurà de considerar actuar injectant liquiditat o 
fent ús d'altres mesures, per contenir el repunt dels tipus 
monetaris. 

 


