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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Insee i Destatis. 

Europa: producció industrial 
Variació interanual, % 
 

Pols Econòmic Estudis i Anàlisi Econòmica 

Del 7 al 13 d'abril de 2014 

Zona euro: previsions de l’FMI 
Variació anual, %  

       Previsió PIB Variació respecte 
a prev. anterior 

 2013 2014 2015 2014 2015 

Zona euro -0,5 1,2 1,5 0,1 0,1 

Alemanya 0,5 1,7 1,6 0,2 0,1 

França 0,3 1,0 1,5 0,1        = 

Itàlia -1,9 0,6 1,1 =    = 

Espanya -1,2 0,9 1,0 0,3    0,2    

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

 

 

 
 
Espanya  
La millora dels indicadors d'activitat industrial anticipa 
un nou avanç de la inversió en el 1T 2014  

 L'activitat industrial agafa ritme. Al febrer, l'índex de 
producció industrial va augmentar un 3,1% interanual. 
Val la pena destacar el dinamisme de la producció de 
béns d'equipament, amb un avanç del 6,3%. També 
l'índex de confiança empresarial va millorar de forma 
notable, en el 2T. Sembla, doncs, que la inversió va 
recuperant el terreny perdut els últims anys.  

 Revisió a l'alça de l'IPC de març. Finalment, la inflació 
del mes de març es va reduir fins al -0,1%, una caiguda 
lleugerament superior a la prevista. L'efecte calendari de 
Setmana Santa i el menor creixement del preu dels 
aliments frescos són els factors que han retornat la taxa 
d'inflació al terreny negatiu (davant del 0,0% de febrer). 
Atès que part de la contracció és deguda a un efecte 
temporal, continuem esperant que els preus emprenguin 
aviat un tímid camí ascendent. 

 La compravenda d'habitatges, a prop de tocar fons. 
Les vendes inscrites en el Col·legi de Registradors al 
febrer, que corresponen a transaccions del desembre de 
2013, van retrocedir un 27,6% interanual. Amb aquesta 
nova caiguda, fruit de l'avanç de la demanda el 2012 per 
la fi dels incentius fiscals, el nombre de compravendes 
retrocedeix fins a les 292.634 anuals. Tanmateix, en un 
context de recuperació del mercat laboral, la intenció de 
compra d'habitatge per part dels consumidors va 
augmentar en el 1T 2014 i anticipa l'estabilització, i 
posterior avanç, de la demanda. 

Unió Europea 
Milloren les perspectives de creixement de l’eurozona 

 L’FMI se suma a la revisió a l'alça de les previsions 
de creixement de la zona euro i eleva en 1 dècima 
l'augment previst per a 2014 i 2015 (fins a l'1,2% i l'1,5% 
anual, respectivament). La major solidesa de la 
demanda interna ha permès revisar el creixement a 
l'alça. Com a riscos principals destaquen: la baixa 
inflació, l'elevada desocupació i la fragmentació 
financera. Atès que la recuperació no està garantida, és 
imprescindible que es mantingui l'esforç reformador.  

 Alemanya i França: la cara i la creu. La recuperació 
econòmica avança a bon ritme a Alemanya, que va 
registrar al febrer un augment de la producció industrial 
del 4,1% interanual. A França, en canvi, l'activitat de la 
indústria torna a decebre, amb una caiguda del 0,5% 
interanual, i es mantenen els dubtes sobre el ritme de 
creixement de la seva economia en el 1T 2014.  
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11-4-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,33 0,00 0,04

EUA 0,23 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,60 0,00 0,04
Tipus 10 anys Bund alemany 1,50 -0,05 -0,43

EUA 2,62 -0,10 -0,40
Espanya 3,19 0,04 -0,96

$/€ 1,389 0,02 +0,01
Dow Jones 16.027 -2,4% -3,3%
Euro Stoxx 50 3.117 -3,5% 0,2%
IBEX 35 10.205 -4,4% 2,9%
Brent a un mes $/barril 107,3 0,6% -3,1%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats
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EUA: saldo del Govern federal 
Dades acum. 12 mesos, milers de milons de dòlars 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'US Treasury. 
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FMI: previsions de creixement per al 2014 

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

Variació anual, % 

                     Pols Econòmic – del 7 al 13 d'abril 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 14 al 20 d’abril 

14 Zona euro Producció industrial (feb.) 
 EUA Vendes minoristes (mar.) 

15 Zona euro Comerç exterior (feb.) 

 Polònia IPC (mar.) 

 Regne Unit IPC (mar.) 

 EUA IPC (mar.) 

 Índia IPC (mar.), Índex de preus a l’engròs 
(mar.) 

16 Espanya Comerç de béns (feb.) 

 Zona euro IPC harmonitzat (mar.) 
 Itàlia Comerç exterior (feb.) 
 Regne Unit Ocupació (mar.) 

 EUA Habitatges iniciats (mar.), Producció 
industrial (mar.), Beige book  

 Xina PIB (1T) 
17 Zona euro Balança de pagaments (feb.) 

 

Economia internacional 
L’FMI introdueix pocs canvis en el seu quadre 
internacional de previsions macroeconòmiques 

 Segons l’FMI, l'economia mundial creixerà un 3,6% 
el 2014, 1 dècima menys del que es va pronosticar al 
gener. Aquest ritme suposa una acceleració notable pel 
que fa al 3,0% del 2013 i es recolza principalment en els 
EUA. L’FMI manté la previsió per a aquest país: 2,8% el 
2014 davant l'1,9% del 2013, gràcies al menor ajust 
fiscal i a una política monetària encara molt 
acomodatícia. En canvi, la previsió del Japó empitjora 3 
dècimes per l'efecte de la pujada de l'IVA i se situa en 
l'1,4%, una mica per sota de l'1,5% del 2013. El conjunt 
dels emergents avançarà un 4,9%, una xifra superior al 
4,7% del 2013, però 2 dècimes menys del que es va 
pronosticar al gener a causa del deteriorament que 
estan experimentant Llatinoamèrica i l’Europa emergent. 

 El dèficit del Govern federal dels EUA continua 
corregint-se. Al març es va situar en 36.893 milions de 
dòlars, un 65% per sota del registre del 2013, gràcies 
tant a majors ingressos impositius com a una reducció 
de la despesa. D'altra banda, les actes de l'última reunió 
del Comitè Federal del Mercat Obert de la Fed mostren 
que la majoria dels membres s'inclinen a prolongar una 
posició acomodatícia de la política monetària.  

Mercats financers  
Les borses mundials cedeixen terreny arrossegades 
per les caigudes del sector tecnològic als EUA 

 Retorn amb èxit de Grècia al mercat internacional de 
bons. Després de quatre anys d'absència, el Govern 
grec ha emès títols a cinc anys per valor de 3.000 
milions d'euros. La forta demanda, que va sobrepassar 
els 20.000 milions, va permetre situar el cost de 
l'emissió en un moderat 4,95%. Els ajustos duts a terme 
pel Govern hel·lè, el progressiu reforç de l’UEM i la 
possible expansió quantitativa del BCE, han servit de 
reclam als inversors. Precisament aquesta setmana, 
membres destacats del BCE com J. Weidmann i V. 
Constancio han reiterat la disposició a utilitzar la compra 
d'actius financers com a eina per lluitar contra el risc 
deflacionista. 

 L’FMI constata una evolució moderadament 
favorable dels riscos sobre l'estabilitat financera 
global. L'organisme posa el focus d'atenció sobre els 
riscos vinculats a les economies emergents: acumulació 
de deute corporatiu i desequilibris macroeconòmics, tot 
plegat en el context d’enduriment monetari gradual als 
EUA. Pel que fa als països desenvolupats, reconeix una 
millora en la crisi de deute sobirà i bancari de la zona 
euro, però detecta signes de sobreescalfament en 
algunes parcel·les del mercat de capitals dels EUA, 
especialment als bons high yield. Aquesta setmana el 
sector tecnològic d'aquest país ha liderat un moviment a 
la baixa significatiu a les borses internacionals. 


