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Espanya  
Segons les últimes dades d'activitat i del mercat de 
treball, el creixement del PIB en el 2T pot haver estat 
superior al 0,4% intertrimestral previst 

 L'avanç de l'activitat empresarial continua sent 
sòlid. L'índex PMI de manufactures va repuntar el mes 
de juny fins als 54,6 punts, registrant la pujada més 
gran des de l'inici de la crisi. Segons l'enquesta de 
Markit a les empreses del sector manufacturer, a 
l'impuls de l'activitat l’estan acompanyant un increment 
de les comandes i de l’ocupació. És també destacable 
que l'augment de la demanda estigui començant a 
permetre que les empreses apugin els preus, la qual 
cosa podria ser un dels primers indicis de l'esperat 
canvi de tendència de la inflació. L'índex PMI per al 
sector serveis, malgrat haver retrocedit lleugerament, 
es manté en cotes relativament elevades, compatibles 
amb taxes de creixement del PIB similars a les del 
trimestre anterior o fins i tot superiors. 

 Balanç positiu del mercat laboral en el 2T 2014. El 
nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 
57.000 al juny, tancant així un 2T millor del que 
s’esperava. La bona evolució de les expectatives per a 
la creació de llocs de treball anticipa que la recuperació 
continuarà durant els propers mesos. El Govern va 
presentar un ampli paquet de mesures per reduir l'atur 
juvenil, que continua sent l'assignatura pendent (55,5% 
en el 1T).  

 La taxa d'estalvi de les llars continua baixant. El 
repunt del consum de les llars que s'ha produït durant 
els últims trimestres, amb un creixement intertrimestral 
de mitjana del 0,5%, s'està recolzant, en gran mesura, 
en l'estalvi. L’estalvi s'ha reduït 1,5 p. p. en els últims 
tres trimestres, fins a situar-se en el 9,4% de la seva 
renda bruta disponible. 

Unió Europea 
La recuperació en la zona de l’euro, lentament i des de 
cotes baixes, va agafant ritme 

 El canvi de tendència de la inflació, cada vegada 
més a prop. Les vendes minoristes van créixer un 
1,2% interanual el mes de maig i mantenen un perfil 
ascendent. La tònica en els preus de moment continua 
sent d'estabilitat en cotes anormalment baixes. Al juny, 
la taxa d'inflació es va situar en el 0,5%, el mateix 
registre del maig. De totes maneres, s'espera que la 
tendència de millora observada en les vendes 
minoristes (llegiu demanda interna) i en la taxa de 
desocupació (que ja ha tocat sostre i es va mantenir 
estable en l'11,6% al maig) comencin a pressionar a 
l'alça els preus durant el segon semestre de l'any.  
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Vendes minoristes* IPCA 

Zona euro: vendes minoristes i inflació 
Variació interanual, %  
 

Nota: (*) Mitjana de tres mesos. 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 
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                     Pols Econòmic – del 30 de juny al 06 de juliol de 2014 

Dades previstes del 7 al 13 de juliol 

7 Espanya Producció industrial (maig) 

 Alemanya Producció industrial (maig) 

8 Alemanya Comerç exterior (maig) 

 Regne Unit Producció industrial (maig) 

9 Espanya Compravenda d’habitatges (maig) 

 EUA  Minutes del Mercat Obert de la Fed 

10 Espanya Índex de confiança empresarial (3T) 

 Itàlia Producció industrial (maig) 

11 Espanya IPC (juny) 

 Alemanya IPC (juny) 

 EUA  Pressupost federal (juny) 
 

 

4-7-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,20 0,00 -0,08

EUA 0,23 -0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,49 0,00 -0,07
Tipus 10 anys Bund alemany 1,27 +0,00 -0,66

EUA 2,64 +0,10 -0,39
Espanya 2,68 0,04 -1,47

$/€ 1,360 -0,01 -0,01
Dow Jones 17.068 1,3% 3,0%
Euro Stoxx 50 3.270 1,3% 5,2%
IBEX 35 11.009 0,5% 11,0%
Brent a un mes $/barril 110,6 -2,3% -0,1%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Els EUA i la Xina continuen donant bones notícies 

 El mercat laboral nord-americà guanya vigor. Al juny 
es van crear 288.000 llocs de treball, encadenant cinc 
mesos consecutius per damunt de la barrera de 
200.000, nivell que es considera indicatiu d'un mercat 
fort. De fet, es van revisar a l'alça els registres de l’abril i 
el maig. D’altra banda, la taxa d'atur va baixar 2 dècimes 
fins al 6,1% i la taxa d'ocupació va millorar lleugerament 
fins al 59,0%. El creixement dels salaris encara és 
modest (+0,2% intermensual, +2,3% interanual), però 
dibuixa una trajectòria que aconsella vigilar el risc 
d'acceleració en els propers mesos. 

 Els indicadors de caràcter avançat dels EUA 
anticipen que l'expansió continuarà. Els índexs de 
sentiment empresarial del juny es van situar en nivells 
clarament expansius (per damunt dels 50 punts). En 
particular, l'ISM de sectors manufacturers es va situar en 
55,3 punts, pràcticament pla respecte al maig (55,4). El 
de serveis, en 56,0 (56,3 al maig). 

 Senyals positius des de l'Àsia. L'índex PMI de 
manufactures xineses (elaborat per HSBC) va pujar fins 
als 50,7 punts, situant-se per damunt de la frontera dels 
50 per primera vegada en cinc mesos. En la versió 
referida als sectors de serveis, l'índex va escalar fins als 
52,4, l’increment més gran dels últims 15 mesos. Les 
manufactures d'Indonèsia se sumen al to optimista, amb 
un índex PMI que va pujar fins a 52,7 punts. Així mateix, 
Indonèsia redueix els seus desequilibris amb un 
inesperat superàvit comercial al maig i una inflació que 
es modera fins al 6,7% (7,3% a l'abril).  

Mercats financers  
Els responsables monetaris dels EUA i de la zona de 
l’euro volen unes condicions financeres folgades 

 Draghi alimenta les expectatives d'expansió 
monetària. El Consell del BCE de dijous passat va 
mantenir els tipus d'interès sense canvis i no va adoptar 
cap mesura addicional de tipus no convencional, però 
va concretar detalls tècnics sobre els préstecs 
condicionats a llarg termini als bancs (TLTRO). L'import 
que podran captar les entitats s'estima en 1 bilió 
d'euros, dels quals 400.000 milions s'adjudicarien ja 
entre setembre i desembre de 2014. En conjunt, el to 
de les paraules de Draghi va ser semblant al de la 
reunió del juny: el BCE està disposat a fer el que estigui 
al seu abast per estimular l'economia. D’altra banda, 
Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, va 
assenyalar que la gestió dels tipus d'interès oficial ha 
d'estar orientada a aconseguir els objectius de plena 
ocupació i inflació, deixant entendre que no pensa 
apujar-los anticipadament per tallar un escalfament 
excessiu dels mercats financers. Va indicar que per 
controlar el risc de bombolles o sobreendeutaments és 
preferible utilitzar la política macroprudencial. Els 
inversors han acollit de bon grat les paraules de tots 
dos mandataris.  
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Taxa d'ocupació (esc. esq.) 

Taxa d'atur (esc. dta.) 

EUA: mercat laboral 
% 

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

EUA: indicadors d'activitat 
Índex 

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


