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PMI serveis PMI manufactures 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Markit. 
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Agricultura Construcció Indústria Serveis 

Espanya: afiliats a la Seguretat Social* 
Variació interanual, milers 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Min. d'Ocupació i Seg. Soc. 
Nota: *Sèrie desestacionalitzada. 
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Zona euro: PIB 
Contribució al creixement, p. p. 
 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 
Nota: *Variació intertrimestral, %. 
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Vendes minoristes (eix esq.) 
Confiança del consumidor (eix dret) 

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

Eurozona: indicadors de consum 
Var. interanual, %  Índex 
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Espanya  
El PIB continua avançant en el 3T, però hi ha indicadors 
que suggereixen que el ritme és menor que el del 2T 

 De moment, els índexs d'activitat es mantenen al 
marge de la debilitat europea. L'índex PMI del sector 
serveis va assolir a l'agost el nivell més alt dels últims 
sis anys  (58,1 davant el 56,2 de juliol). Encara que 
l'evolució de l'índex de manufactures va ser menys 
favorable, el repunt de les comandes industrials matisa 
la caiguda i això fa pensar que la debilitat europea no 
s’ha encomanat a l'economia espanyola. 

 El ritme de millora del mercat laboral s'estabilitza. 
Després d’un període durant el qual la taxa de 
creixement interanual dels ocupats va augmentar mes 
rere mes, aquesta es va mantenir estable a l’agost en el 
2,0%. No esperem que la millora del mercat laboral 
s'aturi, però sí sembla que el ritme de recuperació és a 
prop de tocar sostre. En aquest context, el Govern ha 
aprovat un conjunt de mesures per impulsar les 
polítiques actives d'ocupació. Per millorar la seva 
eficiència, el Govern condicionarà la distribució dels fons 
a l'avaluació de les polítiques actives de cada comunitat 
autònoma. Així, el 2014, el 40% dels fons es repartiran 
en funció dels resultats obtinguts en la gestió dels 
programes de 2013, mentre que, el 2015, el percentatge 
augmentarà fins al 60%. 

Unió Europea 
La debilitat s'apodera de la zona de l’euro 

 El PIB s'estanca en el 2T amb unes tendències de 
fons preocupants. Per components, el deteriorament 
es va concentrar en la formació bruta de capital fix        
(-0,3% intertrimestral) i en la variació d’existències. La 
resta de components, en canvi, mostra un perfil més 
saludable. Destaca l'augment del consum de les llars, 
del 0,3%, i de les exportacions, del 0,5%. Atès que la 
inversió sol ser força erràtica, es podria pensar que 
l'estancament del PIB és degut a factors passatgers. 
Tot i així, la inversió també sol ser el component que 
reacciona més ràpidament als canvis de cicle i, tenint 
en compte el to del conjunt d'indicadors avançats, 
aquesta hipòtesi sembla la més plausible. El 
deteriorament dels indicadors d'inversió, que s'ha 
aguditzat, s'ha estès als de consum. Per exemple, tant 
la confiança del consumidor com les vendes minoristes 
han mostrat símptomes de debilitat en els últims 
mesos. En aquest context, la ràpida actuació del BCE 
és certament benvinguda, malgrat que, com va 
recordar Mario Draghi, perquè la recuperació sigui 
sòlida i equilibrada, hi ha alguns països que haurien de 
dur a terme reformes estructurals substancials (llegiu 
França i Itàlia).   



 

 

5-9-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,10 -0,06 -0,18

EUA 0,23 -0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,37 -0,06 -0,18
Tipus 10 anys Bund alemany 0,93 +0,04 -1,00

EUA 2,46 +0,12 -0,57
Espanya 2,04 -0,19 -2,11

$/€ 1,295 -0,02 -0,08
Dow Jones 17.137 0,2% 3,4%
Euro Stoxx 50 3.275 3,2% 5,3%
IBEX 35 11.149 3,9% 12,4%
Brent a un mes $/barril 100,8 -2,3% -9,0%
Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de Bloomberg.

Cotitzacions de mercats
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Taxa d'ocupació (esc. esq.) 

Taxa d'atur (esc. dreta) 

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. 

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 – de l'1 al 7 de setembre de 2014 

Dades previstes del 8 al 14 de setembre 

8 Espanya Preu habitatge, INE (2T) 

10 Espanya Cost laboral harmonitzat (2T), 
Producció industrial (jul.) 

 Turquia PIB (2T) 

11 Espanya Preu habitatge, Foment (2T), 
Compravenda habitatges (jul.) 

12 Espanya IPC (ago.) 

 Zona euro Ocupació (2T), Producció industrial 
(jul.) 

 EUA Vendes minoristes (ago.) 

 Japó Producció industrial (jul.) 
 

Economia internacional 
Els EUA consoliden la recuperació i els emergents van 
a més  

 Als EUA prossegueix l'expansió de l'activitat 
econòmica. Així ho avalen tant l'estudi de camp que 
elabora regularment la Reserva Federal (Beige Book) 
com els indicadors més recents de sentiment 
empresarial (ISM). En particular, l'ISM de manufactures 
va escalar fins als 59,0 punts a l'agost des dels 57,1 de 
juliol, i el seu homòleg en els sectors de serveis va pujar 
fins als 59,6 punts (58,7 el juliol). 

 Lleugera decepció del mercat laboral nord-americà. 
A l'agost es van crear 142.000 llocs de treball, baixant 
dels 200.000 per primera vegada en sis mesos. Amb tot, 
la taxa d'atur va disminuir una dècima fins al 6,1% i la 
taxa d'ocupació es va quedar plana en el 59,0%. En 
aquest context, els avanços salarials encara són tímids 
(0,2% intermensual i 2,1% interanual a l'agost).  

 Els emergents acceleren el ritme a l’inici del 3T. A 
l'agost, l'índex PMI d'activitat industrial va augmentar 
respecte al juliol a l'Índia, al Brasil i a Rússia, mentre que 
es va mantenir sense canvis a Mèxic i va baixar 
marginalment a la Xina. Llevat del Brasil, l'índex va 
superar el nivell dels 50 punts, senyal d'expansió 
industrial. Més enllà de la dada, és significatiu que la 
mitjana de juliol i agost s'hagi situat per damunt dels 
registres mitjans del 2T, la qual cosa suggereix una 
acceleració del ritme d'activitat.  

Mercats financers  
Nova ronda de mesures expansives a la zona de l’euro 

 El BCE mou fitxa després del deteriorament de les 
expectatives d'inflació i de l'activitat econòmica. La 
institució va sorprendre amb l'anunci d'un nou paquet 
d'estímuls. En primer lloc, el BCE va tornar a retallar el 
tipus refi en 10 p. b. fins al 0,05%, i la facilitat marginal 
de crèdit i el tipus de dipòsit fins al 0,30% i el -0,20%, 
respectivament. Mario Draghi va recalcar que després 
d'aquest moviment no hi hauria futures rebaixes del tipus 
oficial. Tanmateix, el més rellevant va ser el llançament 
d'un doble programa de compra de deute privat 
(quantitative easing), que s'iniciarà a l'octubre. El BCE 
adquirirà durant els dos propers anys actius de 
titulització abonats per crèdits a empreses de la zona de 
l’euro i per hipoteques. Addicionalment, també es duran 
a terme compres de cèdules hipotecàries. Tal com va 
reconèixer el mateix Draghi, aquestes decisions no van 
comptar amb el suport unànime dels membres del BCE. 
Però va assenyalar que es va discutir l'opció 
d'implementar un programa de compra d'actius “més 
ampli”. L'autoritat monetària es reserva, per tant, com a 
últim recurs la compra de bons sobirans. El deute públic 
perifèric va celebrar aquestes mesures amb forts 
estrenyiments en les primes de risc, mentre les borses 
van registrar avanços superiors al 2 %. Al mercat de 
divises, l'euro es va debilitar un 1,6% fins als 1,294$, el 
nivell més baix des del juliol de 2013.  


