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Espanya  
La demanda interna impulsa el creixement, però l’FMI 
continua insistint en el risc de complaença 

 L’FMI insta que es mantingui l'esperit reformador 
que ha permès recuperar el camí de creixement. 
Tanmateix, considera que per consolidar la millora de la 
confiança de les llars i les empreses calen més 
reformes. En destaquen: (i) facilitar la reestructuració del 
deute de les empreses viables, (ii) reduir les traves 
regulatòries al desenvolupament dels negocis i (iii) 
adoptar una reforma fiscal que augmenti la recaptació 
(increment de l’IVA i impostos especials) a la vegada 
que incentiva la creació de llocs de treball (reducció de 
les cotitzacions socials i impost de societats). 

 La demanda interna contribueix amb 7 dècimes a 
l'avanç intertrimestral del PIB del 1T 2014 (0,4%). 
Com suggerien els indicadors avançats, el consum i la 
inversió en béns d'equipament van créixer a un bon 
ritme (0,4% i 2,5% intertrimestral, respectivament). Més 
sorprenent va ser el repunt del consum públic (4,4% 
intertrimestral), que compensa la caiguda del 4T 2013     
(-3,9%). Les exportacions van recular un 0,4% 
intertrimestral com a conseqüència de la desacceleració 
global del comerç, però els indicadors apunten que 
recuperaran el to en el 2T.  

 La inflació sorprèn negativament i cau fins al 0,2% al 
maig (0,4% a l'abril), a causa de la baixada del preu 
d'aliments i begudes no alcohòliques. De moment la 
recuperació de la demanda interna no es reflecteix en la 
inflació i el debat sobre el risc de deflació continua viu.  

 La caiguda de preu de l'habitatge s’atura fins al         
-0,5% intertrimestral en el 1T 2014 (-1,9% el 4T 2013), 
una desacceleració que hauria de continuar els propers 
mesos, dibuixant un escenari d’estabilització gradual del 
mercat immobiliari. El preu de l'habitatge ha reculat un 
30,6% des del 2008 (37,2% real). 

 L'ajust del dèficit públic continua en marxa. El dèficit 
de l'Estat va avançar fins a l'1,4% del PIB a l'abril, 3 
dècimes per sota del saldo del 2013. L'augment de la 
recaptació impositiva, associada en bona part a la 
recuperació de l'activitat, explica aquesta millora.  

Unió Europea 
La recuperació de la zona euro no parla francès 

 El sentiment econòmic reforça la seva tendència 
ascendent al maig. La millora de la confiança en la 
indústria i del consumidor expliquen aquest nou avanç i 
anticipen un major vigor de la demanda interna. Per 
països, es mantenen els dubtes sobre l'economia gala, 
que porta quatre mesos retrocedint, una tendència 
oposada a la de la resta de països europeus. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
*Contribució al creixement. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Min. de Foment. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de la Comissió Europea. 

Zona euro: índex de sentiment econòmic 
Variació entre abril i maig, punts  



 

 

30-5-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,31 -0,01 0,02

EUA 0,23 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,57 -0,01 0,02
Tipus 10 anys Bund alemany 1,36 -0,05 -0,57

EUA 2,48 -0,06 -0,55
Espanya 2,85 -0,13 -1,30

$/€ 1,364 0,00 -0,01
Dow Jones 16.717 0,7% 0,8%
Euro Stoxx 50 3.245 1,3% 4,4%
IBEX 35 10.799 2,3% 8,9%
Brent a un mes $/barril 109,4 -1,0% -1,3%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Dades previstes del 2 al 8 de juny 

2 Espanya PMI manufactures (maig) 

 Zona euro PMI manufactures (maig) 

 Alemanya Avanç IPC (maig) 

 EUA ISM manufactures (maig) 

3 Espanya Atur i afiliats a la Seg. Social (maig) 

 Zona euro Avanç IPC (maig), Atur (abr.) 

4 Espanya PMI serveis (maig) 

 Zona euro Detall PIB (1T), PMI serveis (maig) 

 Regne Unit  PMI serveis (maig) 

 EUA ISM no manuf. (maig), Beige book 

 Japó PMI serveis i manufactures (maig) 

5 Zona euro Vendes minoristes (abr.) 

6 Espanya Índex de producció industrial (abr.) 

 Eurozona Balança de pagaments (1T) 

 EUA Ocupació (maig) 
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Economia internacional 
Els EUA van recuperant el to, la inflació japonesa 
sorprèn a l'alça i Amèrica Llatina creix poc en el 1T 

 Els EUA es van contreure en el 1T 2014 acusant els 
efectes del mal temps. Un fenomen puntual i sense 
indicis de continuïtat. Així, l'índex de confiança del 
consumidor del mes de maig va escalar fins als 83,0 
punts, recolzant-se en una millora tant del component 
que valora la situació actual com les expectatives de 
futur. D’altra banda, el mercat de l'habitatge continua 
millorant, tot i que de manera moderada. L'índex Case-
Shiller de preus, que engloba 20 àrees metropolitanes, 
va augmentar un 12,4% interanual al març.  

 Al Japó, l'augment de l'IVA va fer pujar la inflació 
més del que s’esperava. L'IPC de l'abril es va 
incrementar un 3,4% interanual (1,6% al març), una mica 
per sobre de la nostra previsió. L'IPC subjacent, que 
exclou els aliments i l’energia, també va pujar un 2,2%  
(0,6% al març). En aquest entorn, el Banc del Japó 
podria endarrerir l'adopció de noves mesures 
expansives fins al final de l'estiu. 

 Baix creixement a Mèxic i al Brasil a la primeria de 
2014. El Brasil va créixer un 0,2% intertrimestral (1,9% 
interanual) durant el primer trimestre, mentre que Mèxic 
ho feia un 0,3% intertrimestral (1,8% interanual). Al 
Brasil el factor clau sembla que ha estat la debilitat de la 
demanda interna, mentre que a Mèxic el llast va provenir 
fonamentalment de la parada de l'activitat als EUA i de 
la pujada d’alguns impostos. 

Mercats financers  
Clima assossegat en els mercats internacionals amb la 
vista posada en les decisions del BCE 

 El BCE alerta sobre els riscos derivats de la “cerca 
de rendibilitat” en el seu últim Informe d'Estabilitat 
Financera. La institució reconeix que les tensions 
financeres a la zona euro romanen en nivells reduïts i 
destaca positivament la reducció dels riscos lligats al 
creixement i la governança europea. Tanmateix, l'entitat 
eleva el to de cautela davant els riscos creixents 
associats a la intensa search for yield dels inversors: 
canvis sobtats en l’apetència global pel risc podrien 
desencadenar correccions importants en les primes de 
risc del deute públic i privat de l’UEM. Les advertències, 
tot i ser oportunes, contrasten amb la predisposició del 
BCE d'adoptar noves mesures d'estímul en la reunió de 
dijous vinent. 

 Les borses internacionals avancen amb fermesa. La 
consecució de nous màxims històrics en els índexs de 
Wall Street s'assenta tant en factors macro (perspectives 
de creixement, missatges en clau dovish de la Fed) com 
també corporatius (bon to mercat M&A, beneficis 
empresarials). D'altra banda, les borses emergents van 
registrar fortes alces al maig, fruit de la bona acollida per 
part dels inversors dels resultats electorals a l'Índia, Sud-
Àfrica, Turquia i Colòmbia. 
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EUA: preu de l'habitatge 
Índex Case-Shiller, 20 àrees metropolitanes 
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IPC 
IPC subjacent 

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

Japó: IPC 
Variació interanual, % 


