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Espanya  

La millora de la competitivitat econòmica té el suport 

de la contenció salarial.  

 L’ajustament salarial es manté el 2T 2013, essent 

especialment intens al sector públic, l'educació i la 

sanitat. L'evolució dels increments salarials pactats en 

convenis apunta que la contenció dels costos laborals 

continuarà afavorint els guanys de competitivitat. Això 

contribuirà a mantenir l'impuls del sector exterior al 

creixement. 

 Mercat immobiliari: rumb a l'estabilització. Els pitjors 

registres del mercat immobiliari van quedant enrere a 

poc a poc. La compravenda d'habitatges lliures ja fa sis 

mesos que s'ha estabilitzat, vora les 290.000 anuals. A 

més, el preu de l'habitatge va reduir el ritme de 

contracció fins al 0,8% intertrimestral el 2T 2013 (-6,6% 

en 1T). Malgrat que part d'aquesta millora es deu a la fi 

dels incentius fiscals el 2012, esperem que la tendència 

es mantingui. 

 La inflació apunta a la baixa amb una caiguda de tres 

dècimes l'agost, fins a l'1,5%. El retrocés del preu dels 

carburants respecte al 2012 va compensar l'increment 

del preu de l'electricitat. La dilució de l'efecte IVA sobre 

els preus podria situar la inflació a nivells inferiors a l'1% 

a partir de setembre. 

Unió Europea 

La recuperació econòmica comença a deixar empremta 
al mercat laboral. 

 La producció industrial retrocedeix un 2,0% el juliol, 

degut en gran part a la tendència contractora de la 

producció d'energia. França i Alemanya registren els 

descensos més importants i corregeixen part de les 

intenses pujades del mes precedent. Amb tot, la majoria 

d'indicadors d'activitat del 3T apunten a un creixement 

positiu, però la debilitat de la producció industrial 

recorda la fragilitat de la recuperació. 

 El mercat laboral dóna senyals d'estabilització. El 

ritme de caiguda intertrimestral de l'ocupació es va 

reduir tres dècimes, fins al -0,1%, el 2T 2013. Destaca la 

menor caiguda registrada als països perifèrics, amb 

Portugal al capdavant. La millora del mercat laboral es 

mantindrà a mesura que avanci la recuperació 

econòmica.   

 El Parlament Europeu dóna llum verd al mecanisme 

únic de supervisió bancària. La nova funció del BCE, 

que és qui exercirà aquest rol, suposa un pas crucial per 

restaurar definitivament la confiança en el sector 

bancari. De moment, les fonts de finançament de la 

banca, especialment als països perifèrics, s'estan 

normalitzant. Això permet que les entitats financeres 

tornin els préstecs del BCE. 
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Dades previstes del 16 al 22 de setembre 

16 Espanya Exec. pressupostària CA i SS (jul.) 

 Eurozona Inflació (ag.) 

 EUA Producció industrial (ag.) 

17 EUA IPC (ag.) 

18 Espanya 
Crèdits, dipòsits i morositat (jul.), 
comandes industrials (jul.) 

 EUA 
Habitatges inic. (ag.), Comitè de Mercat 
Obert de la Fed 

19 EUA Venda habitatges 2a mà (ag.) 

19 Japó Balança comercial (ag.) 

20 Espanya Comerç exterior (jul.) 

 Eurozona Confiança del consumidor (jul.) 
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Japó: PIB 
%  

previsió 
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15-9-13 var. setm. var. 2013

Tipus 3 mesos Zona euro 0.22 0.00 0.04

EUA 0.25 -0.00 -0.05

Tipus 1 any Zona euro 0.55 0.00 0.01

Tipus 10 anys Bund alemany 1.94 -0.03 0.76

EUA 2.89 -0.06 1.14

Espanya 4.49 -0.05 -0.77

$/€ 1.330 0.02 +0.01

Dow Jones 15,376 3.0% 17.3%

Euro Stoxx 50 2,867 2.3% 8.8%

IBEX 35 8,942 3.3% 9.5%

Brent a un mes $/barril 111.3 -3.1% 1.5%

Font: Thomson Reuters Datastream.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 

Els EUA es mantenen en una sendera de creixement 
moderat mentre el Japó reafirma la seva recuperació. 
Les economies emergents, al seu torn, sorprenen 
novament a l'alça encara que els riscos persisteixen. 

 Després de revisar a l'alça el creixement del PIB, el 

Japó es prepara per apujar l'IVA del 5% al 8% el 

2014. S'espera una declaració formal al respecte al 

principi d'octubre. L'avanç del PIB del 2T va passar del 

0,6% al 0,9% intertrimestral (1,3% interanual), donant 

marge per dur a terme la pujada de l'impost prevista per 

al pròxim abril. Amb el deute públic  en el 238% del PIB i 

un IVA dels més baixos entre els grans avançats, la 

mesura és raonable. No obstant això, és probable que 

s'acompanyi d'estímuls compensatoris per pal·liar-ne 

l’impacte contractor. 

 S'entreveu una certa millora en alguns grans 

emergents. Turquia segueix el deixant del Brasil, 

sorprenent favorablement amb un creixement del 4,4% 

interanual el 2T (2,9%, 1T), gràcies a l'impuls del 

consum i, en menor grau, de la inversió. Amb tot, 

l'elevada dependència  del finançament exterior (el 

dèficit corrent se situa en el 6,7% del PIB) fa preveure un 

alentiment en els pròxims trimestres. A la Xina, l'activitat 

també continua millorant: el PMI manufacturer, la 

producció industrial, les vendes al detall i les 

exportacions de l'agost van tornar a sorprendre a l'alça. 

Mercats financers i matèries primeres 

Els mercats financers mostren una tònica d’optimisme 
relatiu a l'espera de la Fed. 

 La prima de risc espanyola continua disminuint i ja 

se situa per sota de la italiana, per primera vegada en 

més d'un any. La disminució en la rendibilitat del bo 

espanyol a 10 anys, juntament amb les tensions en el si 

del govern italià, expliquen aquesta tendència positiva. 

Els mercats borsaris globals han mostrat un bon 

comportament, amb guanys destacats en el bloc 

emergent, impulsats en gran part per la reconducció de 

les tensions a Síria. En el pla institucional, es van 

celebrar les reunions de l'Ecofin i de l’Eurogrup, a les 

quals es intentar avançar pel que fa al mecanisme de 

reestructuració i liquidació bancària, en el marc de la 

futura unió bancària. 

 S'accentua la divergència entre els bancs centrals 

dels països emergents. Al Brasil, malgrat que la inflació 

està cedint, el banc central es mostra partidari de 

continuar apujant el tipus SELIC –actualment al 9,0%– 

per contenir la depreciació del real. Pel que fa a Mèxic, 

on la preocupació gira entorn de la desacceleració 

econòmica, Banxico va retallar el tipus oficial fins al 

3,75% (-25 p.b.). A l’Àsia, Indonèsia va apujar el tipus 

rector fins al 7,25% per contenir la depreciació de la seva 

divisa.  

 La incertesa sobre Síria manté el petroli per damunt 

dels 110$ malgrat que l’Aràbia Saudita va incrementar la 

producció al màxim en 32 anys.  

 


