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Zona euro Alemanya França 
2T 2013 3T 2013 4T2013 1T 2014 

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

Zona euro: índex PMI de manufactures 
Índex, promig trimestral 

Espanya: saldo públic del 2013* 
% del PIB  

4  2012 2013  Objectiu 
2013 

Administració Central** -5,2 -5,5 -5,2 
C. A.  -1,8 -1,5 -1,3 
Corporacions locals +0,2 +0,4 0,0 

Saldo                     -6,8 -6,6 -6,5 
*No inclou les pèrdues per ajudes al sector bancari, del 3,8% el 2012 i del 

0,5% del PIB el 2013. 
** Inclou Estat i Seguretat Social. 
Font: ”la Caixa” Research, a partir de dades del Banc d’Espanya. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 

Espanya: IPC 
Variació interanual, % 
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Ventas minoristas (eje izdo.) ISA* (eje dcho.) 

*Índicador Sintètic d'Activitat calculat pel Ministeri d'Economia a partir 

dels principals indicadors econòmics. 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE i Mineco. 

Espanya: indicadors d'activitat 
Variació interanual, %   
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Pols Econòmic Estudis i Anàlisi Econòmica 

Del 24 al 30 de març de 2014 

 

 
 
Espanya  
2013 tanca amb un dèficit públic en línia amb l'objectiu 
fixat i les dades de 2014 continuen en clau positiva 

 Les vendes al detall es prenen un descans i 
disminueixen un 0,5% interanual al febrer. Després del 
sorprenent bon comportament del consum de les llars 
durant el tram final de 2013, sembla que el ritme de 
recuperació s'ha moderat en els primers compassos del 
2014. Tot i així, els índexs que recullen l'evolució del 
conjunt de l'economia continuen avançant a bon ritme. 
L'índex ISA, per exemple, va créixer un 1,7% al març. 

 La inflació torna al terreny negatiu al març (-0,2%). 
Aquesta caiguda és deguda en bona part al retrocés 
temporal dels preus turístics atès que aquest any la 
Setmana Santa se celebra a l'abril, per la qual cosa 
s'espera que els preus reprenguin el camí de creixement 
el mes vinent, tot i que a un ritme moderat. En aquest 
escenari, l'aplicació de la nova tarifa elèctrica a partir de 
l’abril, que segons el Govern permetrà contenir el preu 
energètic, frenarà l'augment de la inflació. 

 La caiguda en la concessió d'hipoteques s’accelera 
fins al 32,4% interanual al gener. Tenint en compte el 
retard de la inscripció de les hipoteques al Col·legi de 
Registradors, aquesta contracció major respon a l'avanç 
de la demanda el 2012 a causa de la fi dels incentius 
per a la compra d'habitatges. Aquest ritme de caiguda 
es reduirà a mesura que la recuperació del mercat 
laboral es consolidi. 

 El dèficit públic se situa en el 6,6% del PIB el 2013, 
només una dècima per damunt de l'objectiu. El 
desglossament del saldo per administracions no depara 
sorpreses: les Comunitats Autònomes i l'Administració 
Central no van assolir l'ajust fixat per la CE, a diferència 
de les Corporacions locals. De cara a 2014, l'objectiu de 
dèficit, del 5,8% del PIB, sembla assequible donat el 
context de millora de l'activitat econòmica. 

Unió Europea 
El creixement de la zona euro s'accelera en el 1T 2014 

 Els indicadors d'activitat continuen guanyant tracció 
al final del 1T. El PMI de manufactures i l'índex de 
sentiment econòmic van mantenir al març el to expansiu 
dels últims mesos. Destaca l'avanç de la confiança als 
països de la perifèria. A França, en canvi, els indicadors 
continuen vacil·lants, en línia amb una recuperació feble. 

 La inflació alemanya es redueix malgrat un nou 
avanç dels salaris. El repunt dels salaris alemanys (del 
4,2% interanual al gener) no es trasllada a la inflació, 
que al març es va reduir una dècima fins al 0,9%. 

 



 

 

28-3-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,31 -0,01 0,02

EUA 0,23 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,59 -0,01 0,03
Tipus 10 anys Bund alemany 1,55 -0,08 -0,38

EUA 2,72 -0,02 -0,31
Espanya 3,24 -0,12 -0,91

$/€ 1,375 0,00 +0,00
Dow Jones 16.323 0,1% -1,5%
Euro Stoxx 50 3.172 2,5% 2,0%
IBEX 35 10.329 2,7% 4,2%
Brent a un mes $/barril 108,1 1,1% -2,5%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats
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IPC 
IPC subjacent 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Min. d'Interior i Comunic. 

Japó: inflació 
Variació interanual, % 
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Fonte: "la Caixa" Research, a partir de dades del Conference Board. 

EUA: confiança del consumidor 
Índex 

                     Pols Econòmic – del 24 al 30 de març 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 avisar.  

 

Dades previstes del 31 de març al 6 d’abril 

31 Espanya PIIN (4T), balança de pagaments (gen.)  
 Zona euro Avanç IPC (mar.) 

 Japó PMI manufactures (mar.) 

1 Espanya PMI manufactures (mar.) 
 Zona euro PMI manufactures (mar.), atur (feb.) 
 Regne Unit PMI manufactures (mar.) 

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

 Japó Takan (1T) 
 Xina PMI manufactures (mar.) 

2 Espanya Atur registrat i afiliats a la Seg. Soc. 
(mar.),comptes no financers (4T) 

3 Espanya PMI serveis (mar.) 
 Zona euro PMI serv. (mar.), vendes detall (feb.) 
 EUA PMI serv. (mar.), ISM serv. (mar.) 

4 EUA Ocupació (mar.) 
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Economia internacional 
Els EUA ofereixen dades positives i Ucraïna rep ajuda 
internacional 

 El sector de l'habitatge als EUA comença l'any amb 
bon to. L'índex Case-Shiller de preus immobiliaris, que 
engloba 20 àrees metropolitanes, va avançar un 13,2% 
interanual al gener. D’altra banda, l'índex de Confiança 
del Consumidor del Conference Board es va elevar fins 
als 82,3 punts al març, el màxim des del gener de 2008, 
impulsat per unes perspectives econòmiques més 
favorables. 

 Al Japó l'escalada dels preus es modera però no 
s'aprecien riscos de tornar a la deflació. El nivell de 
preus del febrer va continuar sense variacions pel que fa 
al gener. En termes  interanuals, l'IPC va pujar un 1,5%. 
Així mateix, l'IPC subjacent (que exclou aliments i 
energia) va avançar un 0,7% interanual, per la debilitat 
del ien. 

 Crèdit de l’FMI a Ucraïna. L’FMI concedirà un crèdit 
d'entre 14.000 i 18.000 milions de dòlars a Ucraïna. 
Encara que la raó immediata de l'ajuda és la forta 
caiguda de les reserves internacionals en els últims 
mesos, també ha influït el deteriorament dels 
desequilibris macroeconòmics (exterior i fiscal) que ja es 
va produir el 2013. Les mesures d'ajust que el Govern 
durà a terme haurien de permetre reduir aquests 
desequilibris. Amb l'ajuda financera internacional, 
s'allunya el risc de crisi de balança de pagaments a 
Ucraïna. 

Mercats financers  
Setmana de transició i de menor volatilitat, a l'espera 
del BCE 

 La reunió del BCE centra l'atenció dels inversors. 
Les declaracions de Jens Weidmann, president del 
Bundesbank i representant de l'“ala dura” del Consell de 
Govern del BCE, afavoreixen les expectatives que el 
BCE anunciï l'adopció de mesures addicionals d'estímul 
per contenir els riscos deflacionistes. Weidmann va 
manifestar que un eventual programa de compres de 
deute (públic i privat) no es pot descartar completament, 
sempre que això s'ajusti als tractats comunitaris. El to 
constructiu d'aquestes afirmacions contribueix a rebaixar 
les yields del deute públic dels països de la zona euro. 
L'euro no passa per alt aquests missatges i cedeix fins 
als 1,37$. 

 Bons registres en les emissions de deute corporatiu. 
Notícies com ara el paquet de mesures de la Comissió 
Europea per millorar el finançament no bancari a llarg 
termini a la UE i les expectatives sobre mesures de 
liquiditat addicional del BCE aporten nous ingredients 
perquè es mantingui la tendència positiva en el mercat 
de bons corporatius. A Espanya, les emissions de bons 
de Telefónica, Enagás i Aldesa s'han tancat en termes 
molt favorables. 

 


