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Espanya  
La millora dels indicadors avançats recolza les 
perspectives favorables de l'economia espanyola  

 Els indicadors d'activitat auguren un bon inici del 
2014. El PMI de manufactures i el de serveis van 
augmentar de manera substancial al gener i es 
mantenen en nivells d’acord amb el creixement 
econòmic (52,2 i 54,9, respectivament). Aquesta millora 
es deu, en part, al repunt de les comandes de 
l'estranger, que hauria de reflectir-se en un augment de 
les exportacions en els pròxims mesos. 

 La recuperació de la producció es consolida. 
L'augment al desembre de 2013 (+1,7% interanual) 
dibuixa una clara tendència alcista. En destaca el 
dinamisme dels béns d'equip (+2,8%interanual), recolzat 
per la millora de la inversió.   

 Les dades del gener corroboren el canvi de 
tendència del mercat laboral. Tot i el descens en el 
nombre d'afiliats a la Seguretat Social (-184.031), la 
baixada va ser menor a la registrada en anys anteriors. 
La millora va ser notable en les activitats de mercat, 
encara que també va rebre el suport de l'administració 
pública i del sector de l'educació. En aquest context, 
l'atur registrat va mantenir la trajectòria decreixent, amb 
una caiguda del -3,3% interanual.  

Unió Europea 
L'activitat continua recuperant-se a la zona euro, alhora 
que s'enforteixen les institucions europees 

 Millora generalitzada de l'activitat a la zona euro. La 
tendència positiva del PMI de manufactures es 
consolida. Alemanya (56,5), que continua avançant amb 
pas ferm, va liderar la millora. També destaca el repunt 
de l'activitat a França (49,3) que trenca amb la tendència 
negativa dels últims mesos i encara el 2014 amb unes 
perspectives un xic més favorables.  

 Fre temporal a les vendes minoristes. Després de la 
dada positiva del novembre (+0,8% interanual), les 
vendes al detall van retrocedir al desembre (-0,7%). Tot i 
així, la millora gradual de la demanda interna mantindrà 
la tendència ascendent durant els pròxims mesos. 

 El Tribunal Constitucional alemany no bloqueja el 
camí. La sentència sobre el programa de compra de 
deute públic del BCE no ha estat concloent: malgrat que 
assenyala que pot vulnerar les normes (la prohibició que 
el BCE financi els Estats), també hi ha elements que fan 
pensar el contrari (l'establiment de condicions a les 
compres).  Davant aquests dubtes, el TC alemany ha 
traslladat el cas al Tribunal Europeu de Justícia. 
Aquesta decisió ha d'interpretar-se en sentit positiu, ja 
que probablement la instància europea es pronunciï a 
favor de la legalitat del programa. 
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Dades previstes del 10 al 16 de febrer 

12 Espanya Compravenda d'habitatges (des.) 
 Europa Producció industrial (des.) 
 Índia IPC (des.), Producció industrial (des.) 

13 EUA Vendes al detall (gen.) 
14 Espanya IPC (gen.) 

 Zona euro Avanç PIB (4T), Balança comercial 
(des.)  

 Alemanya Avanç PIB (4T) 
 França Avanç PIB (4T) 
 Itàlia Avanç PIB (4T) 
 Polònia Avanç PIB (4T) 
 Xina IPC (gen.) 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'ISM. 

Economia internacional 
Els EUA mostren registres raonablement bons i 
Moody's millora el ràting de Mèxic  

 El mercat laboral nord-americà continua deparant 
dades mixtes. Encara que els 113.000 llocs de treball 
creats se situen clarament per sota del consens i de la 
mitjana mensual del 2013 (194.000), el mal temps torna 
a explicar part d'aquesta debilitat. En positiu, la taxa 
d'atur va descendir del 6,7% al 6,6% i, aquesta vegada, 
ha vingut de la mà d'una millora en la taxa de 
participació. 

 En conjunt, les dades d'activitat dels EUA avalen la 
continuïtat de la recuperació. Encara que el mal 
temps ha afectat els índexs ISM de sentiment 
empresarial (en especial, el de manufactures), encara 
se situen per damunt dels 50 punts. D’altra banda, 
l'índex Case-Shiller de preus de l’immobiliari, que 
engloba 20 àrees metropolitanes, va tornar a sorprendre 
en el registre del novembre quan va augmentar un 
13,7% interanual, el major avanç interanual des del 
2006. 

 Millora del ràting sobirà de Mèxic. Moody's revisa a 
l'alça la qualificació creditícia de Mèxic (A3, amb 
perspectiva estable), reconeixent les virtuts de les 
reformes estructurals adoptades el 2012 i el 2013. 

Mercats financers 
El to general és més assossegat, però també cautelós. 
El deute sobirà espanyol torna a destacar en positiu 

 El BCE opta per esperar. Va deixar els tipus d'interès 
oficials sense canvis i no va anunciar cap mesura 
addicional en matèria d'injecció de liquiditat. Mario Draghi 
va declarar que és convenient esperar i disposar de més 
informació per avaluar la necessitat d'actuar, ja sigui per 
contrarestar el risc de deflació o el de tensions al mercat 
interbancari. Va valorar que aquests riscos són petits 
però va recalcar que el BCE està disposat i preparat a 
intervenir si cal. Encara que en els mitjans s'havia 
estudiat la possibilitat que el BCE mogués fitxa ja, els 
mercats financers van reaccionar positivament. També 
va tenir una bona acollida la sentència del Tribunal 
Constitucional alemany. La prima de risc espanyola ha 
tornat a descendir amb l'ajuda d' una altra subhasta del 
Tresor, que ha estat rebuda amb un volum elevat de 
demanda. 

 Els mercats emergents van recuperant la calma. Les 
fortes tensions sobre les divises i els actius financers dels 
països emergents han remès en les últimes jornades. No 
obstant això, el clima encara continua sent de cautela. 
Un signe positiu que convida a pensar que la crisi no 
tindrà un abast sistèmic i es podrà reconduir de mica en 
mica és que els inversors tendeixen a discriminar cada 
vegada més entre països, en funció de la magnitud dels 
seus desequilibris i debilitats, així com de les polítiques 
per corregir-los. 

 


