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Espanya: saldo públic* 
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Eurozona: cost laboral per hora 
% de variació interanual, 2T 2013 
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Espanya: saldo del compte de béns 
Ac. 12 mesos, milers de milions d'euros.  

Crèdit i morositat per segments 
Milions d’euros i % de var. interanual, 2T 2013 

4  
Saldo   

2T 2013 
Var. 

interanual  
Taxa 

morositat 

Llars-habitatge 618.663 -4,0 5,2 

Llars-consum 119.445 -12,0 10,0 

Activitats productives 730.765 -20,0 18,0 

     Construcció 64.195 -30,1 29,0 

     Promotor 198.431 -30,8 31,1 

     Serveis 326.814 -12,9 10,8 

     Indústria 122.351 -11,3 11,4 

     Agricultura 18.974 -10,0 11,8 

Total 1.519.123 -12,9 11,6 

Font: Banc d’Espanya. 

 

  

 

 

Espanya  

La millora de la demanda externa continua recolzant la 

recuperació espanyola.  

 La recuperació de l’eurozona impulsa les comandes 

industrials, que van créixer un 6,7% el juliol.  Aquest 

augment també troba suport en la moderació en la 

caiguda de les comandes del mercat interior (-5,5% 

interanual) i el nou augment de les de fora de l’eurozona 

(6,0% interanual). 

 Nous esforços fiscals per assolir l’objectiu de 

dèficit. El dèficit de les AP, sense incloure les 

corporacions locals, va créixer fins a un 5,2% del PIB el 

juliol (objectiu per al 2013: 6,5%). La possible  desviació 

respecte l’objectiu de dèficit ha dut el govern a aprovar 

noves mesures d’ajustament: el copagament d’alguns 

medicaments, noves pautes en matèria de fiscalitat 

mediambiental i la supressió d’algunes deduccions de 

l’impost de societats. 

 El dèficit de la balança de béns va continuar 

corregint-se el juliol, tot i que a un ritme menor. La 

caiguda de les importacions (-3,0% i 1,3% interanual, 

respectivament) expliquen aquesta millora. Tanmateix, 

s’observa una certa desacceleració de les importacions 

després de dos mesos de repunts intensos. 

 Augmenta la morositat en tots els segments per la 

reclassificació de crèdits refinançats a dubtosos. Els 

nous criteris de classificació han incidit en el crèdit 

hipotecari a les llars, que va experimentar la major 

entrada neta de dubtosos en un trimestre fins al moment 

(5.885 M€), la qual cosa va incrementar 1 p. p. la ràtio 

de morositat fins al 5,2%. El juliol, el crèdit al sector 

privat va accelerar la caiguda interanual fins al 13,1% 

(vs. -12,9% el juny). Esperem que el ritme de caiguda es 

moderi la segona meitat de l’any, en línia amb 

l’estabilització del PIB. 

Unió Europea 

El consum europeu millora a poc a poc i assegura la 
continuïtat de les taxes de creixement positives. 

 La confiança del consumidor anota una nova pujada 

el setembre. Encara es troba lleugerament per sota del 

promig històric, motiu pel qual es mantindrà dèbil, 

malgrat que la tendència, clarament positiva, permet un 

optimisme relatiu respecte al procés de recuperació. 

 Diferències notables en l’evolució dels costos 

laborals. A Espanya, la moderació salarial continua 

recolzant la millora de la competitivitat. Així mateix, la 

pujada dels sous a Alemanya hauria d’impulsar el 

consum germànic, la qual cosa ajudaria a consolidar el 

procés de recuperació de l’eurozona. 

 



  

 

Pols Econòmic – 16 al 22 de setembre de 2013 

Dades previstes del 23 al 29 de setembre 

23 Espanya Entrada de turistes estrangers (ago.) 

 Eurozona PMI Manufactures (sep.) 

 Alemanya PMI Manufactures (sep.) 

24 Espanya Saldo pressupostari Estat (ago.) 

 EUA 
Case-Shiller (jul.), confiança del 
consumidor (sep.) 

25 EUA Venda habitatges nous (ago.) 

26 Espanya Hipoteques (jul.) 

27 Espanya IPC (sep.), vendes al detall (ago.)  

 Eurozona Índex de sentiment empresarial (sep.) 

 Japó IPC (ago.) 
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EUA: habitatges iniciats i vendes 
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Fonts: National Association of Realtors, US Census i"la Caixa" Research. 

 Milers, en termes anuals 
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EUA: IPC 
Variació interanual, % 

20-9-13 var. setm. 2013

Tipus 3 mesos Zona euro 0,22 0,00 0,03

EUA 0,25 0,00 -0,06

Tipus 1 any Zona euro 0,54 -0,01 -0,01

Tipus 10 anys Bund alemany 1,89 -0,05 0,71

EUA 2,73 -0,16 0,98

Espanya 4,32 -0,17 -0,94

$/€ 1,35 0,02 0,03

Dow Jones 15.451 0,5 % 17,9 %

Euro Stoxx 50 2.927 2,1 % 11, %

IBEX 35 9.172 2,6 % 12,3 %

Brent a un mes $/barril 109,3 -1,9 % -0,4 %

Font: Thomson Reuters Datastream.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 

La Fed no veu la recuperació prou forta i retarda el 
tapering, donant un globus d’oxigen valuós a les 
economies emergents. 

 L’habitatge nord-americà continua contribuint 

positivament al creixement a pesar de l’increment del 

tipus hipotecari. Les darreres decepcions en termes 

d’habitatges iniciats, atribuïbles en gran mesura a la 

volatilitat dels habitatges multifamiliars, es compensen 

amb la millora continuada de les vendes i el descens de 

la sobreoferta d’immobles. 

 Els preus dels EUA avalen la decisió de la Fed. L’IPC 

es va relaxar l’agost amb un avenç de l’1,5% interanual 

(2,0% el juliol) gràcies, en part, a un petroli més barat. 

D’altra banda, l’índex subjacent va créixer un moderat 

1,8% (1,7% el juliol). 

 L’Índia i Indonèsia apugen els tipus amb un objectiu 

doble: frenar la depreciació i tallar un camí 

inflacionista que no dóna treva. A la primera reunió 

com a governador del Banc Central de l’Índia, Raghuram 

Rajan va apujar el tipus de referència fins al 7,25% (+25 

p. b.), assenyalant que el seu objectiu principal és lluitar 

contra la inflació. D’altra banda, Indonèsia també va dur 

el seu tipus de referència al 7,25%, el màxim de 4 anys. 

Mercats financers i primeres matèries 

La Fed i el bon resultat de les eleccions alemanyes 
donen suport als mercats financers internacionals. 

 La Fed es va decantar, contra tot pronòstic, per no 

reduir la quantia del seu programa de compra 

d’actius. L’autoritat monetària dels EUA continuarà 

comprant bons del Tresor i hipotecaris per una quantia 

de 85.000 milions de dòlars mensuals. Les declaracions 

de Bernanke en roda de premsa van intentar argumentar-

ne els motius. La Fed reconeix de forma explícita que els 

riscos a la baixa en matèria d’activitat i ocupació 

continuen essent elevats. De fet, va rebaixar la previsió 

de creixement per al període 2013-14. També va 

assenyalar que “el deteriorament de les condicions 

financeres [...] podria reduir el ritme de millora de 

l’economia i el mercat laboral”.  Aquesta frase fa 

referència a l’augment brusc de les yields dels bons 

durant els darrers mesos, un factor que sembla que 

amoïna la Fed i que ara vol frenar.  

 Els mercats reben positivament la perspectiva de 

més laxitud monetària. Les borses internacionals van 

respondre amb pujades importants. L’S&P500, el Dow 

Jones i el DAX alemany van assolir nous màxims 

històrics. Les yileds del deute dels EUA i d’Alemanya van 

abandonar els màxims dels últims dos anys. El dòlar va 

mantenir la tònica de les darreres sessions i es va 

depreciar lleugerament. Els actius dels mercats 

emergents també han millorat.  

 El petroli es resisteix a baixar dels 110$ per problemes 

d’oferta i per la incertesa a Síria.  


