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Espanya  

Es confirmen els signes de recuperació, encara que 

aquests són incipients i fràgils.  

 L’activitat s'estabilitza en el 2T 2013. El PIB es va 

contraure un 0,1% intertrimestral, 4 dècimes menys que 

al 1T 2013. Tot apunta que la reactivació econòmica 

s'iniciarà en el tercer trimestre, encara que de manera 

molt gradual i fràgil: l'índex PMI de manufactures va 

recular lleument el juliol (49,8 enfront de 50,0 el juny). El 

FMI, en el seu informe anual sobre l'economia 

espanyola, també veu indicis positius però insisteix en la 

necessitat d'augmentar l'esforç reformista i seguir amb 

la consolidació fiscal per millorar unes previsions que 

sorprenen per pessimistes. 

 Modesta millora del mercat laboral el juliol, ajudada 

per l’estacionalitat favorable. L'augment del nombre 

d'afiliats (+32.890) i un altre descens notable de l’atur 

registrat (-64.866), ajudat pel retrocés de la població 

activa, permeteren mantenir la tendència de recuperació 

de l'ocupació, encara que a un ritme menor de l’esperat. 

El Govern considera que la reforma laboral ha contribuït 

a aquesta millora i no creu que sigui necessari fer grans 

ajustos. Per això, el nou RDL 11/2013 introdueix 

modificacions limitades i molt enfocades a evitar 

l’excessiva judicialització de les relacions laborals.  

 El compliment de l'objectiu pressupostari de l'Estat 

es complica. El dèficit de l'Estat va assolir el 3,8% del 

PIB el juny, 3 dècimes menys que al 2012. No obstant 

això, la millora sembla insuficient donat que ja s’ha 

assolit el nivell fixat per tot 2013 (3,8% del PIB). El 

compliment de l'objectiu exigeix, per tant, un segon 

semestre d'equilibri pressupostari; una tasca complicada 

i que només s’aconseguí al 2012 gràcies a les mesures 

de consolidació adoptades en els últims mesos de l'any. 

Unió Europea 

La millora de la confiança i l'estabilització de l'atur 
reforcen el camí cap a la sortida de la recessió.  

 Continua la millora de la confiança a la zona euro. 

L'índex de sentiment econòmic de juliol (92,5) confirma 

la tendència positiva de l'últim any (un augment de 3,6 

punts). La millora ha estat generalitzada però destaca la 

consolidació de la confiança a Itàlia. Les bones dades 

de confiança fan presagiar una millora de l'activitat de la 

zona euro en el segon semestre d'aquest any.   

 Sense canvis en la taxa d'atur.  El juny, i per quart 

mes consecutiu, la taxa d'atur de l'eurozona va ser del 

12,1%, reafirmant l'estabilització del mercat laboral. Si 

bé aquesta dada continua amagant grans diferències 

entre països, destaca el retrocés de la taxa en els 

perifèrics (Itàlia, Espanya, Irlanda i Portugal). Segons les 

expectatives d’ocupació de les enquestes d'opinió, el 

mercat laboral millorarà en els pròxims mesos.  
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Dades previstes del 5 al 23 d'agost 

5 Eurozona Vendes al detall (juny) 

 EUA ISM manufactures (jul.) 

6 EUA Balança comercial (juny) 

8 Espanya Producció industrial (juny) 

 Xina Balança comercial (jul.) 

9 Xina IPC (jul.), prod ind. (jul.) 

12 Japó PIB (2T) 

13 Eurozona Producció industrial (juny) 

 EUA Vendes al detall (jul.) 

14 Eurozona PIB (2T) 

19 Espanya Crèdit, dipòsits i morositat (juny) 

20 Mèxic PIB (2T) 

22 Espanya Com. exterior (juny), turistes extr. (jul.) 
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2-8-13 var. setm. 2013

Tipus 3 mesos Zona euro 0,23 0,00 0,04

EUA 0,27 0,00 -0,04

Tipus 1 any Zona euro 0,54 0,00 -0,01

Tipus 10 anys Bund alemany 1,65 -0,01 0,48

EUA 2,60 0,04 0,85

Espanya 4,59 -0,02 -0,67

$/€ 1,32 -0,01 0,00

Dow Jones 15.658 0,6 % 19,5 %

Euro Stoxx 50 2.811 2,5 % 6,6 %

IBEX 35 8.574 2,6 % 5,0 %

Brent a un mes $/barril 108,1 1,0 % -1,4 %

Font: Thomson Reuters Datastream.

Cotitzacions de mercats

Previsió 

Economia internacional 

EUA revisa exhaustivament el seu mesurament del PIB, 
i presenta una economia un 3,6% més gran. I+D i 
originals artístics s'inclouen, ara, com inversió. 

 El PIB dels EUA va créixer més de l’esperat en el 2T 

2013 (0,4% intertrimestral, 1,4% interanual), gràcies a un 

resistent consum privat i un consum públic que 

estabilitza els seus descensos. En canvi, es van revisar 

a la baixa els registres del 1T 2013 i 4T 2012, reflectint 

un impacte significatiu de la incertesa entorn del fiscal 

cliff i el sequester. Encara que 2013 va començar més 

feble del que es creia, l'activitat ha d'anar a més en la 

segona meitat. En aquest sentit, l’ISM manufacturer va 

rebotar amb força el juliol (fins als 55,4 punts, el màxim 

des de juny-2011) i l'índex Casi-Shiller de preus de 

l'habitatge va guanyar un 12,7% interanual el maig. 

 L'ocupació, en canvi, va decebre al crear 162.000 

llocs de treball el juliol (el consens esperava 

+185.000). La taxa d'atur va baixar dues dècimes fins al 

7,4%, però la taxa d’ocupació es va mantenir encara en 

un nivell baix del 58,7%.  

 Àsia avança però les perspectives es mantenen 

fràgils. El PMI manufacturer oficial de la Xina va pujar 

fins als 50,3 punts el juliol. Amb tot, la caiguda de l'índex 

equivalent de Markit suggereix que el creixement 

segueix sense traslladar-se a les pimes. Al Japó, 

l'inesperat retrocés de la producció industrial el juny (-

3,3%) avala els riscos a la baixa. 

Mercats financers  

Els bancs centrals i les dades d'ocupació als EUA 
impulsen la confiança i l’apetència dels inversors. 

 La Fed modera el seu to i el BCE manté la pausa.  El 

comunicat de l'última reunió de la Fed deixa entreveure 

una posició més cautelosa. En ell s'assenyala que el 

ritme de creixement és “modest”, que els tipus 

hipotecaris han pujat i es fa explícit el risc que una 

inflació deprimida suposa pel creixement. Si bé aquesta 

cautela no implica que la Fed decideixi endarrerir la 

reducció del programa de compra d'actius més enllà de 

setembre, tot indica que la institució pretén deixar clar als 

agents que la reducció dels estímuls no s’ha d’associar a 

una pujada imminent del tipus d'interès oficial. A Europa, 

el Consell de Govern del BCE va mantenir la pausa 

monetària (tipus refi en el 0,50% i remuneració del 

facilitat de dipòsit en el 0,0%). A més, la institució va 

reiterar el seu compromís de mantenir els tipus d'interès 

baixos per un “extens període”, encara que va evitar 

donar més detalls. 

 El banc central de la Xina torna a injectar liquiditat. 

L'autoritat monetària va injectar 2.100 milions d'euros a 

través de reverse-repos a dues setmanes de termini, 

operativa que no realitzava des de febrer. Aquesta 

actuació selectiva mostra que les autoritats no pretenen 

relaxar la liquiditat de manera agressiva i general, però 

que tampoc permetran que es produeixi un nou repunt de 

les tensions en l'interbancari. 


