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Espanya: cost laboral total per hora* 
Variació intertrimestral, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
*Sèrie desestacionalitzada i ajustada per efectes de calendari. 
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Espanya: compravenda d'habitatges 
Dades ac. 12 mesos, milers d'habitatges 
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Font: "la Caixa" Research,  a partir de dades del Dept. de Duanes. 

 

 

Espanya: comerç exterior 
Variació interanual (mitjana mòbil 4 mesos), % 
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Producció industrial 
Producció industrial no energètica 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 

 

 

Zona euro: producció industrial 
Variació interanual, % 
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Espanya  
Tot i la contenció salarial, la demanda interna va 
guanyant força i torna a impulsar les importacions 

 La moderació salarial es manté. En el 1T 2014, els 
costos salarials es van reduir un 0,1% intertrimestral 
segons l’índex de costos laborals harmonitzat. Al maig, 
l’augment dels salaris pactats en conveni va ser del 
0,5% interanual. La pujada dels salaris, en general, 
continua sent continguda, però el fet que la inflació 
segueixi en cotes baixes minimitza la pèrdua de poder 
adquisitiu dels treballadors. 

 La taxa d’inflació es redueix fins al 0,2% al maig 
(0,4% a l’abril). La inflació subjacent va retrocedir 3 
dècimes (fins al 0,0%) pressionada per la caiguda dels 
preus dels aliments i dels serveis turístics. 

 Més mostres d’estabilització del mercat immobiliari. 
A l’abril, les compravendes d’habitatges van créixer per 
segon mes consecutiu (5,3% interanual). La 
recuperació de la demanda nacional ajudarà molt 
probablement que les vendes d’enguany se situïn per 
sobre de les 312.000 del 2013. 

 La recuperació de la demanda interna rellança les 
importacions. Durant els quatre primers mesos de 
l’any, les importacions van avançar un 4,9% interanual 
(respecte a un -3,5% en el mateix període de 2013). 
Destaca el bon pols de les importacions de béns de 
consum (12,6%), automòbils (23,6%) i béns 
d’equipament (12,5%). L’avanç de les exportacions, en 
canvi, va ser més moderat (1,4% interanual), però el 
camí ascendent de les vendes a la zona de l’euro, del 
4,8% interanual, convida a l’optimisme.   

Unió Europea 
La millora de l’activitat continua en el 2T, però es 
mantenen les diferències entre països 

 La producció industrial continua mostrant una 
tendència ascendent en el conjunt de la zona de 
l’euro. L’avanç, de l’1,4% interanual a l’abril, respon a 
l’augment de la producció de manufactures no 
energètiques (2,4% interanual enfront del -6,7% de les 
energètiques). La recuperació és cada vegada més 
generalitzada entre països, però França continua 
ressagada (-1,8% interanual).  

 El mercat laboral comença a oferir signes de millora. 
L’ocupació va avançar un tímid 0,1% intertrimestral en el 
1T en el conjunt de la zona de l’euro. Les diferències 
entre països també són importants en aquest cas. A 
Alemanya, va augmentar un 0,3%, mentre que França 
(0,0%) i Itàlia (-0,1%) mantenen un to més dèbil. 

 



    

 

Dades previstes del 16 al 22 de juny 

16 Espanya Enquesta de pressupostos familiars 
(2013)  

 Zona euro IPC harmonitzat (maig) 

 EUA Producció industrial (maig) 

17 Espanya Enquesta trimestral de cost laboral (2T) 

 Zona euro Vacants d’ocupació (1T), Índex de cost 
laboral (1T) 

 Regne Unit IPC (maig) 

 EUA IPC (maig), Habitatges iniciats (maig) 

18 Espanya 
Crèdits, dipòsits i morositat (abr.), 
Indicador d’activitat dels serveis (abr.), 
Comandes industrials (abr.) 

 Japó Balança comercial (abr.) 

20 Zona euro Balança de pagaments (abr.), 
Confiança del consumidor (jun.) 

 

 
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.  
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Vendes minoristes Producció industrial 

Xina: indicadors d'activitat 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'Oficina Nac. Estad. Xina 
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IPC general IPC subjacent 

Xina: inflació 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'Oficina Nac. Estad. Xina 

13-6-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,23 -0,03 -0,05

EUA 0,23 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,51 -0,03 -0,05
Tipus 10 anys Bund alemany 1,36 +0,01 -0,57

EUA 2,60 +0,02 -0,42
Espanya 2,66 0,02 -1,50

$/€ 1,354 -0,01 -0,02
Dow Jones 16.776 -0,9% 1,2%
Euro Stoxx 50 3.283 -0,3% 5,6%
IBEX 35 11.114 0,4% 12,1%
Brent a un mes $/barril 113,4 4,4% 2,4%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Les dues economies més grans del món continuen 
avançant a bon ritme 

 Als EUA, els indicadors confirmen la recuperació. 
Destaca la millora de l’índex de confiança empresarial 
de les petites empreses, que al maig va pujar fins als 
96,6 punts (95,2 a l’abril). Aquest bon comportament 
està en línia amb els índexs ISM que es van conèixer la 
setmana anterior. D’altra banda, es va anunciar que les 
vendes minoristes van avançar un 0,3% intermensual al 
maig, a l’hora que es revisava a l’alça la xifra de l’abril 
(fins a +0,5%), cosa que ratifica que el consum fa de 
motor de l’economia. 

 Els indicadors d’activitat de la Xina milloren al maig. 
Concretament, la producció industrial va avançar un 
8,8% interanual (8,7% a l’abril), las vendes minoristes, 
un 12,5% (11,9% a l’abril) i la inversió, un 17,2% a 
l’acumulat de gener a maig (17,3% a l’abril). En aquest 
entorn, els preus van pujar un 2,5% interanual, per 
damunt  de l’1,8% a l’abril, però en línia amb el que 
s’esperava i sense que això suposi tensions 
preocupants. Això confereix un marge per a noves 
mesures expansives. De fet, el banc central ha rebaixat 
el coeficient de reserves per a alguns bancs. 

 Turquia va créixer un 4,3% interanual en el primer 
trimestre, per sobre del que es preveia i molt a prop del 
4,4% del 4T 2013. El ritme d’expansió ha aguantat 
gràcies al dinamisme del consum públic i de l’impuls de 
les exportacions. En canvi, la inversió i el consum privat 
s’estan ajustant a les condicions financeres més 
restrictives dels darrers mesos. L’elevada inflació (9,4% 
a l’abril) i un dèficit corrent excessiu (7,4% del PIB en el 
1T 2014) fan esperar que l’activitat s’alentirà. 

Mercats financers  
Després del missatge del BCE, els inversors en reben 
de nous del Banc d’Anglaterra i esperen la Fed 

 L’ona expansiva de l’“efecte BCE” s’esmorteeix. Els 
tipus d’interès del mercat interbancari han davallat 
sensiblement al llarg de la setmana. En canvi, la 
depreciació de l’euro s’ha frenat, a l’hora que les borses i 
els bons sobirans de la perifèria han corregit part de les 
eufòriques pujades inicials. El Tresor espanyol ha 
aprofitat el bon moment del mercat per col·locar 9.000 
milions d’euros en un bo sindicat a 10 anys, dels quals 
3.662 milions corresponen al bescanvi de títols amb 
venciment el 2015, la qual cosa suposa reduir les 
necessitats de finançament de l’any vinent. 

 El Banc d’Anglaterra podria ser el primer banc 
central del bloc desenvolupat que apugi els tipus 
d’interès.  El  governador Mark Carney va assenyalar 
que la pujada de tipus podria tenir lloc més aviat del que 
es descompta als mercats. S’espera una nova passa en 
el tapering a la reunió que la Fed celebrarà la pròxima 
setmana.  

 

 


