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Espanya  

Les dades del tercer trimestre no deceben i apunten 

que l'economia espanyola torna a créixer.  

 La recuperació es consolida. Tant l'índex PMI de 

manufactures com el de serveis han recuperat els nivells 

en els quals l'activitat econòmica sol registrar taxes de 

creixement positives. En els dos casos, part d'aquesta 

millora respon a l'augment de noves comandes, el que 

fa probable pujades addicionals dels esmentats índexs 

en els pròxims mesos. La nostra previsió de creixement 

del PIB per a 3T 2013, del 0,1% intertrimestral, sembla 

que es va confirmant. 

 La producció industrial millora a poc a poc i ja es 

troba a prop d'anotar una taxa de creixement interanual 

positiva, cosa que no passa des de febrer de 2011. El 

mes de juliol va registrar un retrocés de l'1,4% en termes 

corregits per efectes de calendari (+0,4% sense 

corregir). Destaca la bona evolució dels béns d'equip, 

que ja porten tres mesos amb una taxa de creixement 

superior al 3%. 

 Millora relativa del mercat laboral. Malgrat que el 

nombre d'afiliats a la Seguretat Social va caure en 

99.069 a l'agost, aquesta no és una dada negativa: 

l’agost és un mes en el qual, per motius estacionals, se 

sol destruir ocupació i aquest any la destrucció de llocs 

de treball ha estat inferior a la que es produïa en els 

anys anteriors a la crisi. A més, la millora relativa 

s'observa tant en el sector serveis, com a la indústria i a 

la construcció. També les dades d'atur van ser 

relativament bones, el nombre de persones 

desocupades es va mantenir pràcticament estable, 

encara que això és fruit, en part, a la caiguda de la 

població activa.  

Unió Europea 

La recuperació econòmica es consolida el tercer 
trimestre amb el suport de la demanda interna. 

 La demanda interna se suma al creixement amb una 

contribució a l'avanç intertrimestral del PIB de 0,1 p.p. 

gràcies a l'impuls del consum i la inversió (el PIB va 

créixer un 0,3%). Aquesta millora se suma al bon to de 

la demanda exterior que, amb una contribució de         

0,2 p.p., continua sent el motor de la recuperació. 

 Els indicadors d'activitat mantenen la tendència 

positiva. Les bones dades del PMI de manufactures i 

serveis d'agost (51,4 i 50,7, respectivament) consoliden 

la millora dels últims mesos i permeten pensar que el 

PIB seguirà creixent durant la segona part de l'any. De 

tota manera, l'evolució de les vendes minoristes, encara 

en taxes de creixement negatives (-1,3% interanual el 

juliol), recorda que el procés de recuperació és encara 

fràgil i que el ritme d'avanç serà lent.   



  

 

Pols Econòmic – 2 al 8 de setembre de 2013 

Dades previstes del 9 al 15 de setembre 

9 Japó Revisió PIB (2t) 

10 Espanya Índex de Costos Laborals (2t) 

 Itàlia Desglossament PIB (2t) 

 Turquia PIB (2t) 

11 Espanya Compravenda d'habitatges (jul.) 

12 Espanya IPC (ag.) 

 EUA Pressup. federal (ag.) 

13 Espanya Preu de l'habitatge (INE) (2t) 

 Eurozona Ocupació (2t)  

 EUA Conf. consum. (set.) 

 

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 previ avís.  
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% Economia internacional 

La millora econòmica es consolida als EUA, retorna a la 
Xina i allunya al Brasil de l'ull de l'huracà. En clar 
contrast, les tensions financeres segueixen amenaçant 
a països amb quadres macroeconòmics més 
vulnerables, com Índia, Indonèsia o Turquia. 

 La recuperació del mercat laboral als EUA avança, 

però a un ritme menor del previst: quan s'esperava una 

creació d'uns 180.000 llocs de treball nets a l'agost, la 

xifra registrada va ser de 169.000 llocs de treball. La 

taxa d'atur es va reduir una dècima, fins al 7,3%. Així 

mateix s'ha revisat a la baixa la xifra de juliol. Tota 

l'atenció gira ara cap a la reunió de la Fed del dia 18, 

que ha de decidir quan i com començar la retirada 

d'estímuls monetaris als EUA. L'expectativa segueix sent 

que s'adopti ja el primer pas reduint l'import mensual de 

les compres de bons.  

 Avanç dels índexs ISM de sentiment empresarial a 

l'agost, especialment intens en el cas dels serveis. 

Els dos indicadors es van situar clarament per damunt 

del nivell dels 55 punts, indicant una expansió creixent 

de l'activitat, tant manufacturera com en el sector 

terciari. Les esmentades xifres reforcen el nostre 

escenari, que contempla una recuperació de mica en 

mica més dinàmica de l'economia nord-americana en 

l'últim tram de 2013.  

Mercats financers i primeres matèries 

Les tensions entorn de Síria es moderen i les borses 
pugen amb cautela a l'espera de la Fed. 

 El BCE no descarta més mesures expansives. Mario 

Draghi va explicar que el Consell de Govern va debatre 

la possibilitat de retallar el tipus d'interès oficial, però 

finalment va optar per mantenir-lo en el 0,50% tot 

esperant més informació sobre l'evolució econòmica i 

financera. Va reiterar que aquest tipus es mantindrà en el 

nivell actual o més baix per un extens període de temps, 

atès que la recuperació econòmica és molt tènue mentre 

que la inflació està continguda. Va assenyalar així mateix 

que el BCE vigila l'evolució dels mercats monetaris i de 

bons, on s'aprecia una pressió alcista sobre els tipus que 

pot arribar a ser indesitjable. 

 Índia actua per frenar la depreciació de la seva 

moneda i els BRICS creen un fons per recolzar les 

seves divises. El nou governador del banc central de 

l'Índia, Raghuram Rajan, va anunciar un ampli conjunt de 

mesures, que s'aniran implementant els propers mesos, 

dirigides a contenir la depreciació i la volatilitat de la 

rupia. A més, Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica s'han 

compromès a crear un fons comú de reserves 

internacionals per import de 100.000 milions de dòlars, 

amb l'objectiu de defensar l'estabilitat de les seves 

divises.  

 El petroli es manté en nivells de 113$ per barril, amb 

l'atenció posada en els esdeveniments a Síria. 

 

 

6-9-13 var. setm. 2013

Tipus 3 mesos Zona euro 0.23 0.00 0.04

EUA 0.26 0.00 -0.05

Tipus 1 any Zona euro 0.55 0.01 0.01

Tipus 10 anys Bund alemany 1.97 0.12 0.80

EUA 2.95 0.20 1.20

Espanya 4.54 0.00 -0.73

$/€ 1.31 -0.01 -0.01

Dow Jones 14,923 01 % 14 %

Euro Stoxx 50 2,803 03 % 06 %

IBEX 35 8,655 04 % 06 %

Brent a un mes $/barril 114.9 00 % 05 %

Font: Thomson Reuters Datastream.

Cotitzacions de mercats


