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Espanya  
El mercat laboral s'estabilitza però encara no recull el 
canvi de tendència de l'activitat 

 L'INE confirma el major ritme de creixement del PIB 
en el 1T 2014, fins al 0,4 % intertrimestral (davant el 
0,2% del trimestre anterior). Els indicadors d'activitat 
disponibles suggereixen que aquest major dinamisme és 
degut a la demanda interna. De cara als pròxims mesos, 
l'índex PMI de manufactures d'abril es manté en nivells 
d’acord amb els nous avanços de l'economia. 

 La reactivació del mercat laboral es fa esperar. 
Segons l'EPA, el nombre d'ocupats va caure en 184.600 
persones en el 1T 2014, una xifra superior a la que 
anticipava el registre d’afiliats a la Seguretat Social. Si 
en descomptem els efectes estacionals, l’ocupació va 
retrocedir un 0,1% intertrimestral, davant l'avanç del 
0,1% del 4T 2013. Malgrat la forta destrucció de llocs de 
treball, la taxa d'atur nomes va augmentar 2 dècimes, 
fins al 25,9%, ja que la població activa va disminuir en 
187.000 persones. 

 El Govern presenta el nou Programa d'Estabilitat. En 
destaquen el millor escenari econòmic per als pròxims 
anys (en general, en línia amb les nostres previsions) i 
la revisió a la baixa del dèficit previst per a enguany en 3 
dècimes, fins al 5,5%. El Govern també va presentar el 
nou Programa Nacional de Reformes. Alguns dels 
principals àmbits d'actuació comprenen la reducció de 
l'atur, la reforma fiscal, la mobilització del crèdit, el 
foment de la competitivitat i la modernització de les 
administracions públiques.  

 La inflació retorna al camí del creixement a l'abril. 
L’estabilització dels preus energètics i l’augment del 
preu dels serveis turístics associat a la Setmana Santa, 
que aquest any es va celebrar a l'abril, van elevar la 
inflació espanyola del -0,1% al març al 0,4% el mes 
passat. Aquests mateixos factors expliquen l'augment de 
2 dècimes de la inflació a la zona euro, fins al 0,7%. En 
tots dos casos, esperem que aquesta tendència 
ascendent continuï els mesos següents. 

Unió Europea 
Lleugera relliscada de la confiança a la zona euro 

 L'índex de sentiment econòmic disminueix a l'abril. 
Aquesta correcció no ha de ser motiu d'alarma després 
d'onze mesos d'avanços. La caiguda va ser 
generalitzada, tant per països com per sectors. Destaca 
la caiguda de les expectatives exportadores, la qual 
cosa recorda la importància de continuar treballant per 
consolidar la recuperació de l'economia europea. Aquest 
escenari contrasta amb l'intens avanç de la confiança al 
Regne Unit. 
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2-5-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,34 -0,01 0,05

EUA 0,22 -0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,61 -0,01 0,06
Tipus 10 anys Bund alemany 1,45 -0,03 -0,48

EUA 2,58 -0,08 -0,44
Espanya 2,98 -0,09 -1,18

$/€ 1,387 0,00 +0,01
Dow Jones 16.513 0,9% -0,4%
Euro Stoxx 50 3.178 1,0% 2,2%
IBEX 35 10.475 1,6% 5,6%
Brent a un mes $/barril 108,6 -0,9% -2,0%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Dades previstes del 5 a l’11 de maig 

5 Europa Informe de primavera de la CE 
 EUA ISM no manufactures (abr.) 

 Turquia IPC (abr.) 

6 España Atur registrat i afiliats a la Seguretat 
Social (abr.) 

 Zona euro PMI serveis (abr.), Vendes minoristes 
(mar.) 

 Regne Unit PMI serveis (abr.) 

 Brasil IPC (abr.) 

7 França Producció industrial (mar.) 

8 Espanya Producció industrial (mar.) 
 Alemanya Producció industrial (mar.) 
 Xina Balança comercial (abr.) 

9 Itàlia Producció industrial (mar.) 
 Regne Unit Producció industrial (mar.) 
 Xina IPC (abr.) 
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Estats Units 
L'economia nord-americana manté la línia ascendent 
malgrat la sotragada del primer trimestre 

 La dada del PIB del 1T 2014 va acusar els efectes del 
mal temps una mica més del que s’esperava. 
L'economia va créixer respecte al trimestre anterior un 
escàs 0,1% intertrimestral anualitzat (2,6% en el 4T 
2013), deixant la taxa interanual en el 2,3%. Per 
components, destaca la contribució negativa de la 
inversió i les exportacions, així com el menor ritme 
d'acumulació d'existències. D’altra banda, el consum ha 
resistit bé, tot i que en gran mesura ha estat gràcies a la 
major despesa sanitària dels ciutadans per l'Obamacare. 
A la vista d'aquests dèbils registres del 1T, revisem a la 
baixa la previsió per al conjunt de 2014 fins al 2,6% 
(abans 2,8%), però continuem creient que l’economia es 
reactivarà durant el que queda d’any. 

 Els indicadors més recents continuen corroborant la 
recuperació. L'índex de sentiment empresarial de 
manufactures d'abril (ISM) va tornar a millorar (fins als 
54,9 punts respecte als 53,7 al març). Així mateix, a 
l'abril es van crear 288.000 llocs de treball, una xifra molt 
superior a la mitjana dels mesos d’hivern (150.000). La 
taxa d'atur va baixar 4 dècimes, fins al 6,3 %. Aquestes 
bones notícies queden una mica entelades per la 
davallada en la taxa d'activitat (des del 63,2% al març 
fins al 62,8 % a l'abril). 

Mercats financers  
Els mercats internacionals mantenen el clima 
d'estabilitat  

 La Reserva Federal dóna un nou pas cap a la 
reducció d'estímuls monetaris: l'import de les compres 
mensuals de bons es retalla en 10.000 milions de dòlars 
fins als 45.000 milions. La tendència de millora en 
l'activitat econòmica i el mercat laboral, més enllà de les 
oscil·lacions transitòries, van justificar la decisió, 
adoptada per unanimitat. Paral·lelament, la Fed va 
reafirmar el compromís de mantenir els tipus oficials en 
nivells reduïts “durant un temps considerable” després 
de la finalització de l'actual programa de compra de 
bons. Aquests anuncis no van deparar sorpreses als 
inversors i la reacció dels mercats va ser calmada. 

 A Europa, el focus d'atenció torna a pivotar sobre el 
BCE. L'expectació pel que fa a si adoptarà o no 
mesures addicionals d'estímul en la reunió del dia 8 és 
elevada. Les dades recents no han decantat el debat, 
encara que podria semblar que ho fan en sentit 
afirmatiu: el registre d'inflació de la zona euro a l'abril es 
va situar una mica per sota del que s’esperava; l'euro es 
manté fort consolidant nivells per damunt dels 1,38$; i 
els tipus interbancaris romanen tensats atès que els 
bancs continuen tornant préstecs al BCE (precisament, 
la setmana passada es van saber detalls sobre els tests 
d'estrès i no hi va haver sorpreses). No obstant això, el 
consens d'analistes creu que el BCE optarà per esperar 
i disposar de més informació abans de passar a l'acció, 
si s’escaigués. 
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