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Espanya  
Les bones dades d'activitat conviden a pensar que el 
PIB del 2T 2014 podria sorprendre a l'alça 

 La millora de l'activitat empresarial continua. El 
volum de negoci de la indústria i del sector serveis va 
augmentar notablement a l'abril. També les noves 
comandes industrials van presentar bons registres 
aquest mes, amb un avanç del 5,8% interanual. 
Destaca l'increment de les comandes de la zona de 
l’euro, que hauria de servir de suport a unes 
exportacions que han perdut una mica de dinamisme 
els últims mesos. 

 El saldo de crèdit al sector privat suavitza la 
contracció. La caiguda del crèdit es modera 
lleugerament a l'abril i se situa en el 7,2% anual (7,6% 
el març). Per bé que el crèdit dubtós torna a reduir-se 
per tercer mes consecutiu, la taxa de morositat 
augmenta fins al 13,44 % (13,39% al març) a causa de 
la major caiguda del saldo de crèdit. Pel que fa al 
desglossament per sectors, destaca la pujada del crèdit 
al consum en l'1T. 

 El Govern presenta una important reforma tributària 
amb l'objectiu de reduir l'esforç fiscal d'empreses i 
famílies i millorar la competitivitat de l'economia. 
Destaquen els canvis en l'IRPF: reducció del nombre 
de trams, de 7 a 5, i una rebaixa dels tipus impositius. 
Això augmentarà la renda disponible de les llars i 
donarà suport al consum. 

Unió Europea 
La recuperació avança segons el guió previst, a poc a 
poc i amb bona lletra 

 Moderació dels costos laborals i guanys de  
competitivitat en la perifèria. En el 1T 2014, els 
costos laborals van pujar a França i Alemanya. A 
Espanya i Itàlia l'avanç va ser més tímid, però per raons 
diferents: a Espanya, la contenció es va centrar en 
l'economia de mercat, al revés que a Itàlia. 

 Els preus sorprenen a la baixa. Al maig, la taxa 
d'inflació de la zona de l’euro es va reduir 2 dècimes 
fins al 0,5% interanual. De totes maneres, indicadors 
com ara la confiança del consumidor, que manté una 
tendència clarament alcista, fan pensar que la inflació 
aviat tocarà fons. 

 El saldo del compte corrent de la zona de l’euro 
consolida el superàvit. A l'abril es va produir un lleu 
retrocés, fins al 2,5% del PIB, que no desdibuixa l'alça 
dels últims mesos impulsada per la solidesa del saldo 
de béns i la bona evolució de les exportacions de 
serveis. De totes maneres, no és estrany que la 
recuperació de la demanda interna dels últims mesos 
acabi frenant l'avanç del superàvit del compte corrent. 
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Indústria Serveis 

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

 

 

Espanya: índex de xifra de negocis 
Variació interanual, % 
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Taxa de morositat (esc. esq.) 
Crèdit total (esc. dta.) 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Banc d'Espanya. 

Espanya: taxa de morositat i crèdit bancari 
Dubtosos sobre crèdit total, %  Variació interanual, % 
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Economia de mercat Economia de no mercat** 
*Sèrie desestacionalitzada i ajustada per efectes del calendari.  

**Inclou Adm. pública, educació, sanitat i activitats socials o artístiques. 

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

Zona euro: cost laboral per hora* 
Variació interanual en el 1T 2014, % 
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Confiança del consumidor IPC general Tendència 
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat i de la CE. 

Zona euro: IPC i confiança del consumidor 
Índex                                                  Variació interanual, %   
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20-6-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,21 -0,02 -0,08

EUA 0,23 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,49 -0,02 -0,07
Tipus 10 anys Bund alemany 1,34 -0,02 -0,59

EUA 2,61 +0,00 -0,42
Espanya 2,73 0,07 -1,43

$/€ 1,360 0,01 -0,01
Dow Jones 16.947 1,0% 2,2%
Euro Stoxx 50 3.302 0,6% 6,2%
IBEX 35 11.155 0,4% 12,5%
Brent a un mes $/barril 114,8 1,2% 3,6%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

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.  

                      Pols Econòmic – del 16 al 22 de juny de 2014 

Dades previstes del 23 al 29 de juny 

23 Espanya Entrada de turistes estrangers (abr.) 

 Zona euro PMI compost (juny) 

 Japó PMI manufactures (juny) 

 Argentina PIB (1T) 

24 Espanya Execució pressup. de l’Estat (maig) 

 Alemanya Ifo (juny) 

 EUA Venda d’habitatges (maig), Índex Case-
Shiller (abr.), Confiança consum. (juny) 

25 Espanya Enquesta anual d’estructura salarial 
(2012) 

26 Espanya Hipoteques (abr.) 

27 Espanya Vendes minoristes (maig), avanç IPC 
(jun.), saldo públic (1T) 

 Zona euro Confiança empresarial (juny) 

 Japó IPC (maig) 
 

 

Economia internacional 
Els EUA mantenen la recuperació després de 
l'esvoranc del 1T 

 L’FMI i la Fed revisen a la baixa les seves previsions 
per al 2014 fins al 2,0% (abans 2,8%) i el 2,1% (abans 
2,2%), respectivament. La principal justificació és la 
caiguda notable que va experimentar el PIB en el 1T a 
causa d'un temps molt advers. El còmput anual es veu 
afectat sense remei, encara que el perfil és de 
reacceleració durant els propers trimestres. De fet, 
ambdues institucions han remarcat el dinamisme que ja 
torna a mostrar l'activitat i mantenen les previsions per a 
2015 en la zona del 3%. D'altra banda, l'IPC del maig va 
augmentar un 0,4% respecte al mes anterior (2,1% 
interanual). La majoria de components van participar 
d'aquest avanç. Així, l'IPC subjacent va pujar un 0,3% 
intermensual (1,9% interanual). 

 La inflació de l'Índia repunta. Els preus a l'engròs van 
pujar un 6,0% interanual al maig, impulsats pel 
component de l'alimentació. Altres països emergents 
amb problemes per al control de la inflació són Turquia,  
el Brasil i Indonèsia. 

Mercats financers  
Els missatges de la Fed, com els del BCE, prolonguen 
l'optimisme dels inversors  

 La Fed, sense pressa. La reunió de dimecres passat 
no va aixecar tanta expectació com la del BCE del dia 
5, però pot acabar tenint més impacte. No s'esperaven 
més mesures que la que es va confirmar pel que fa al 
tapering: una nova reducció de 10.000 milions de 
dòlars en  l'import de les compres mensuals de bons. Sí 
s'esperaven més detalls sobre el full de ruta per a la 
normalització monetària. Però la Fed va optar per 
concretar poc, a l’hora que la seva presidenta, Janet 
Yellen, va procurar transmetre el missatge que no hi ha 
pressa. En matèria de política no convencional va 
insinuar que quan culmini el tapering es procedirà a 
reinvertir els bons que vencin, de manera que la 
magnitud del balanç es mantindrà durant un temps. En 
matèria de política de tipus d'interès oficial, la consigna 
és situar-lo en nivells baixos durant molt de temps. 
Entre els membres de la Fed hi ha un consens sòlid 
sobre la data d'inici de les pujades (a mitjan 2015) i el 
nivell d'arribada o equilibri del procés de normalització 
(el 3,75%), però hi ha gran disparitat d'opinions pel que 
fa al ritme de les pujades (per a alguns el nivell apropiat 
el desembre de 2016 ja seria el 3,75% i per a d’altres, 
només l'1%). En roda de premsa, Yellen va mesurar les 
paraules per inclinar-se a favor d'una estratègia de 
lentitud. Els mercats el van acollir de bon grat: 
estabilitat en el mercat de deute públic i notables 
millores en els actius de risc. Les primes de risc dels 
bons corporatius s'han reduït fins a nivells mínims des 
de la crisi de 2007 i l'SP500 ha establert un nou rècord 
històric, tot això en un clima de baixíssima volatilitat. La 
resta de mercats internacionals també s'han vist 
beneficiats i l'IBEX-35 va assolir durant la setmana 
màxims des del 2010. 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

05/09 05/10 05/11 05/12 05/13 05/14 

IPC general IPC subjacent 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dep. de Treball. 

EUA: inflació 
Variació interanual, % 
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Índia Indonèsia Brasil Turquia 

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

Emergents: IPC 
Mitjanes trimestrals, base 100, des. 2007 


