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Espanya  
Els indicadors del 2T mostren una recuperació que 
guanya força recolzada en la demanda interna  

 L'activitat empresarial manté una tònica ascendent. 
La producció industrial va augmentar un 4,3% 
interanual a l'abril (0,9% al març). Destaquen el bon 
pols de la producció de béns d'equipament i de consum 
durador (9,0% i 4,1% interanual, respectivament), que 
suggereixen nous avanços de la inversió i el consum. 
Els índexs PMI de manufactures i serveis es mantenen 
en nivells que concorden amb una taxa de creixement 
similar a la del 1T 2014, o fins i tot lleugerament 
superior. 

 La recuperació del mercat laboral guanya amplitud. 
Els afiliats a la Seguretat Social van augmentar al maig 
per novè mes consecutiu (56.600 afiliats nous, un cop 
corregits els efectes estacionals). En general, la millora 
del mercat de treball s'està concentrant en el sector 
serveis, però la indústria i la construcció també van 
sumar el mes passat.  

 La Comissió Europea apunta noves mesures que 
assegurin una recuperació sòlida de l'economia. 
Les recomanacions procedents de Brussel·les insten a 
garantir l'ajust fiscal, estimular la creació de llocs de 
treball i millorar la competitivitat. Per fer-ho, la CE 
reclama una reforma tributària que incentivi el 
creixement i asseguri l'adequada aplicació de les 
reformes ja aprovades. Aquestes recomanacions 
s'alineen amb les presentades recentment per l’FMI. 

Unió Europea 
La demanda interna a poc a poc va guanyant tracció 
però la inflació sorprèn a la baixa 

 La demanda interna impulsa el creixement del PIB 
en el 1T fins al 0,9% interanual amb una contribució al 
creixement de 8 dècimes (el sector exterior va aportar la 
dècima restant). De cara al 2T, l'avanç de les vendes 
minoristes a l'abril (2,4% interanual davant l'1,0% del 
març) s'alinea amb nous avanços del consum. L'índex 
PMI va baixar lleugerament al maig, desfent parcialment 
els importants avanços dels últims mesos. De totes 
maneres, el nivell actual continua sent compatible amb 
una recuperació que gradualment va guanyant força.  

 La inflació es manté en cotes baixes i obliga el BCE 
a prendre mesures. La inflació de la zona euro va 
disminuir 2 dècimes al maig, fins al 0,5%. Especialment 
negatiu va ser el retrocés a Alemanya (de l'1,1% al 
0,6%). Les mesures anunciades pel BCE haurien de 
contribuir que es produeixi un canvi de tendència. 
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6-6-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,26 -0,04 -0,02

EUA 0,23 +0,00 -0,02
Tipus 1 any Zona euro 0,53 -0,04 -0,03
Tipus 10 anys Bund alemany 1,38 -0,01 -0,55

EUA 2,60 +0,11 -0,43
Espanya 2,58 -0,22 -1,58

$/€ 1,359 0,00 -0,01
Dow Jones 16.943 1,2% 2,2%
Euro Stoxx 50 3.305 1,5% 6,3%
IBEX 35 11.164 2,5% 12,6%
Brent a un mes $/barril 110,0 -0,7% -0,7%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Dades previstes del 9 al 15 de juny 

9 Espanya Preus de l’habitatge, INE (1T) 

 EUA Pressupostos federals (mai.) 

 Japó Compte corrent (abr.) 

10 Espanya Cost laboral harmonitzat (1T)  

 França Producció industrial (abr.) 

 Itàlia Detall PIB (1T), Prod. ind. (abr.) 

 Espanya Compravenda d’habitatges (abr.) 

11 Zona euro Producció industrial (abr.) 

 França IPC (mai.) 

12 EUA Vendes minoristes (mai.) 

 Espanya 
Comerç exterior (abr.), Deute públic 
(1T), Avanç IPC (mai.), Habitatges 
iniciats i acabats (1T) 

 Zona euro Ocupació (1T) 

13 Alemanya IPC (mai.) 

 Xina Vendes min. (mai.), Prod. ind. (mai.) 
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                     Pols Econòmic – del 2 al 8 de juny de 2014 

Economia internacional 
Les notícies que arriben dels EUA confirmen la 
reactivació de la seva economia    

 Els indicadors nord-americans continuen avançant a 
pas ferm. Els índexs ISM de sentiment empresarial del 
maig van millorar tant en la seva versió de manufactures 
(fins a 55,4 punts respecte a 54,9 l'abril) com en la seva 
versió de serveis (fins a 56,3 respecte a 55,2 a l'abril). 
L'estudi de camp que elabora regularment la Reserva 
Federal (Beige Book) va ratificar aquesta millora en la 
marxa econòmica del país. D’altra banda, el mercat 
laboral va tornar a sorprendre positivament al maig: es 
van crear 217.000 llocs de treball, una xifra 
significativament superior a la mitjana dels mesos 
d'hivern (150.000). La taxa d'atur es va mantenir en el 
6,3% després de la forta millora de l'abril (va baixar 4 
dècimes). 

 L'Índia va créixer un 4,6% interanual en el 1T 2014 en 
línia amb el que s’esperava, amb un repunt de 
l'agricultura i una davallada de les manufactures. El 
consum va ser robust però la inversió va ajornar la seva 
recuperació amb un lleu retrocés. L'avanç per al conjunt 
del 2013 es va revisar 1 dècima a l'alça fins al 4,7 % 

Mercats financers  
Bons i borses valoren positivament el desplegament de 
mitjans del BCE. Però l'euro no cau.  

 El BCE imprimeix una major laxitud a la seva 
política. L'entitat ha adoptat un ampli paquet de 
mesures expansives. Segons Draghi, hi ha diversos 
motius que justifiquen aquestes actuacions: la 
conveniència de relaxar les condicions monetàries (tipus 
a curt termini i la cotització de l'euro), la necessitat de 
reactivar el crèdit bancari i el propòsit de combatre el risc 
de deflació. Les principals mesures són: i) retallada del 
tipus d'interès dels préstecs ordinaris als bancs fins al 
0,15% (des del 0,25%) i del tipus de la facilitat de dipòsit 
fins al -0,10% (des del 0,0%); ii) extensió de la “barra 
lliure” (quantitat il·limitada a tipus fix) per als préstecs a 1 
setmana i 3 mesos fins al desembre de 2016, com a 
mínim; iii) suspensió de les operacions per absorbir la 
liquiditat generada amb la compra de bons de l'SMP; iv) 
préstecs especials (TLTRO) a 4 anys a tipus fix 
(inicialment el 0,25%) condicionats que els bancs 
augmentin el crèdit al sector privat (no hipotecari); v) 
preparatius per a un programa de compra de 
titulitzacions de crèdits bancaris (ABS). El BCE 
considera que aquestes accions hauran de reflectir-se 
en una millora gradual de l'economia i en un increment 
de la inflació. No obstant això, Draghi va insistir en la 
disposició de l'entitat per ampliar encara més els 
estímuls si calgués. No va fer menció explícita a la 
possibilitat de compres massives d'actius. Les borses 
europees han reaccionat amb pujades, mentre que les 
rendibilitats dels bons sobirans han caigut amb força, 
especialment als països de la perifèria de la regió. 
Tanmateix, el tipus de canvi de l'euro s'ha mantingut al 
voltant dels 1,36 dòlars. 
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