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Espanya  
La recuperació de l'economia reactiva el mercat laboral 
i facilita la correcció dels desequilibris 

 La desequilibris econòmics es corregeixen a bon 
ritme. D'acord amb la Comissió Europea, els ajustos de 
l'últim any han reforçat el sector bancari i han millorat la 
competitivitat. A més, la recuperació econòmica 
permetrà nous avanços en aquesta direcció. No obstant 
això, el deute (públic i privat) i la taxa d'atur romanen en 
nivells elevats, motiu pel qual cal mantenir els esforços a 
fi de corregir-los.  

 Els índexs PMI es mantenen en nivells coherents 
amb el creixement. Malgrat la lleugera correcció del 
PMI de serveis, la tendència en tots dos casos és 
clarament ascendent i suggereix un creixement sòlid en 
el 1T 2014. 

 El sector serveis recolza la millora del mercat 
laboral. Les dades de febrer confirmen la reactivació de 
l'ocupació: el nombre d'afiliats a la Seguretat Social va 
augmentar (+38.694) i, per primera vegada des del 
2008, va presentar una taxa de creixement interanual 
positiva (0,4%). El dinamisme dels serveis explica 
aquest avanç, al qual cal sumar-hi la creació de llocs de 
treball a la indústria.  

 El preu de l'habitatge retrocedeix un 1,3% 
intertrimestral en el 4T 2013, i posa fi a l'avanç del 3T 
(+0,5%). No obstant això, el ritme de caiguda es 
desaccelerarà el 2014, a mesura que el mercat laboral 
es recuperi. 

 El Govern aprova un reial decret per facilitar la 
supervivència de les empreses. El seu objectiu és 
garantir la continuïtat de societats viables, però amb 
elevada càrrega financera. Per aconseguir-ho, es 
faciliten els acords de refinançament, es potencien els 
mecanismes de quitació i ajornaments de pagaments, i 
es permet la conversió de deute en capital. 

Unió Europea 
La demanda interna tornarà a impulsar l'economia 
europea el 2014 

 La demanda interna se suma al creixement de la 
zona euro en el 4T 2013 i contribueix, amb una dècima, 
a l'augment interanual del PIB (0,5%). L'avanç del 
consum de les llars i, sobretot, de la inversió (0,1% i 
1,1% intertrimestral, respectivament) explica aquest 
impuls. El 2014, la demanda interna continuarà 
guanyant tracció, sumant-se a l'empenta exterior. 

 Les vendes al detall mantenen la tendència alcista, 
amb un increment de l'1,1% interanual al gener. Aquesta 
dada suggereix que el consum privat continuarà 
impulsant el creixement en el 1T 2014. 
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Dades previstes del 10 al 16 de març 

10 Espanya Producció industrial (gen.) 
 França Producció industrial (gen.) 
 Itàlia Producció industrial (gen.) 
 Japó Compte corrent (gen.) 

11 Espanya Transaccions d'habitatges (4T), Cost 
laboral harmonitzat (4T) 

 Regne Unit Producció industrial (gen.) 
12 Espanya IPC (febr.) 

 Zona euro Producció industrial (gen.) 
13 Espanya Vendes al detall (gen.) 

 França IPC (febr.) 

14 Espanya Comerç de béns (gen.), Deute públic 
(4T), Compravenda d'habitatges (gen.)  

 Zona euro Ocupació (4T) 
 Alemanya IPC (febr.) 
 EUA Índex de sentiment econòmic (mar.)  
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% 

7-3-14 var. setm. 2014
Tipus 3 mesos Zona euro 0,30 0,01 0,01

EUA 0,24 +0,00 -0,01
Tipus 1 any Zona euro 0,57 0,02 0,01
Tipus 10 anys Bund alemany 1,65 +0,03 -0,28

EUA 2,79 +0,14 -0,24
Espanya 3,36 -0,15 -0,79

$/€ 1,388 0,01 +0,01
Dow Jones 16.453 0,8% -0,7%
Euro Stoxx 50 3.095 -1,7% -0,4%
IBEX 35 10.164 0,5% 2,5%
Brent a un mes $/barril 109,0 -0,1% -1,6%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 
Perspectives positives per als EUA i la Xina, les dues 
grans potències mundials  

 Els indicadors nord-americans de febrer mostren 
que la recuperació continua en marxa. Encara que els 
índexs ISM de sentiment empresarial de la indústria 
manufacturera i els serveis continuen patint els efectes 
del mal temps, tots dos resisteixen per damunt dels 50 
punts, és a dir, la zona d'expansió. Això coincideix amb 
el diagnòstic de millores moderades de l'activitat que va 
portar a terme la Fed en el Beige Book, on es recullen 
un ampli ventall d'indicadors i enquestes sobre el pols 
econòmic del país. Així mateix, el nombre de llocs de 
treball creats el febrer (175.000) es va situar per damunt 
del que s’esperava i en línia amb la mitjana mensual del 
2013. La taxa d'atur va ascendir una dècima (fins al 
6,7%) a causa de la reincorporació de treballadors a la 
població activa 

 A la sessió Anual Parlamentària, la Xina reafirma 
l'objectiu de creixement del 7,5% per al 2014 i es 
mantenen les promeses reformistes anunciades a la 
Sessió Plenària de novembre. En particular, destaquen 
la modernització i liberalització financera, les reformes 
administrativa i fiscal, una major rellevància del sector 
privat, la política migratòria i la de fill únic.  

Mercats financers 
Els mercats internacionals mostren solidesa després 
de l'últim episodi d'inestabilitat originat a Ucraïna 

 El BCE manté el seu discurs i opta per no introduir 
noves mesures expansives. L'autoritat monetària va 
mantenir sense canvis el tipus oficial en el 0,25%, així 
com els tipus de la facilitat marginal de crèdit i de dipòsit, 
en el 0,75% i el 0,0%, respectivament. La progressiva 
millora de la demanda interna i la perspectiva d'inflació 
suaument a l'alça per al 2015 i el 2016 justifiquen la 
decisió. No obstant això, la política monetària continuarà 
mostrant un clar biaix acomodatici i no es poden 
descartar noves actuacions si el risc de deflació 
augmentés. En aquest sentit, Draghi mateix va ressaltar 
els efectes contraproduents que suposa per a la zona 
euro l'apreciació de l'euro enfront del dòlar. 

 Impacte limitat de l'escalada de tensió entre Ucraïna i 
Rússia. Els mercats es van sobreposar amb rapidesa a 
les caigudes inicials provocades per les notícies sobre un 
possible conflicte militar. Malgrat que la situació continua 
sent problemàtica, la incidència se circumscriu als 
mercats locals, la qual cosa ha provocat, per exemple, 
una caiguda forta de la borsa russa. En canvi, l'S&P 500 
ha assolit un nou màxim històric i les borses europees es 
mantenen fermes. El deute públic de la perifèria de la 
zona euro tampoc no s’ha ressentit d'aquestes tensions 
externes i prolonga la seva ratxa d'avanços, amb un 
paper destacat per al sobirà espanyol, que disminueix la 
prima de risc a 10 anys fins als 175 p. b. 

 


