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Espanya  

L'impuls del sector exterior torna l'economia al 

creixement i estabilitza el mercat laboral  

 L'economia espanyola torna a créixer després de 

més de dos anys en recessió. Segons estimacions del 

Banc d'Espanya, el PIB va créixer un 0,1% 

intertrimestral (-1,2% interanual) el 3T 2013. La 

recuperació se sustenta en el sector exterior, que hauria 

incrementat la seva aportació al creixement del PIB (0,4 

p. p. el 3T comparat amb 0,2 p. p. el 2T). Perquè el 

conjunt de l'economia recuperi el pols, és imprescindible 

que la demanda interna també vagi guanyant tracció. De 

moment, les estimacions apunten que la seva 

contribució al creixement va ser similar a 2T (-0,3 p. p.).  

 El turisme recolza la creació de llocs de treball el 3T 
2013. El nombre d'ocupats va registrar un dels majors 
augments en un tercer trimestre des de l'inici de la crisi 
(39.400) gràcies a una excel·lent campanya turística i a 
un millor comportament de la resta dels sectors. A més, 
la nova caiguda de la població activa va reduir el 
nombre d'aturats (-72.800), el que va situar la taxa d'atur 
en el 26,0% (3 dècimes menys que en 2T 2013). 
S'espera que l'estabilització del mercat laboral continuï a 
mesura que es consolidi la recuperació econòmica. 

 Les exportacions de béns i serveis confirmen el bon 
moment del sector exterior. L'entrada de turistes 
estrangers acumulada durant dotze mesos fins a 
setembre va assolir un nou màxim històric (amb 59,6 
milions de visites). Així mateix, les exportacions de béns 
van créixer un 3,8% interanual l'agost, enfront de la 
caiguda de les importacions (del 3,6% interanual). En 
els pròxims trimestres, esperem que la demanda 
externa mantingui la seva contribució positiva al 
creixement gràcies a la recuperació de l'activitat a 
l'eurozona.         

Unió Europea 

El procés de recuperació de l'eurozona titubeja 

lleugerament a l'octubre 

 Els indicadors avançats perden força a l'octubre 

però segueixen recolzant l'escenari de recuperació 

gradual de l'activitat el 4T. El PMI compost de 

l'eurozona es va reduir lleugerament, trencant la 

tendència ascendent iniciada el març. De totes maneres, 

se situa per damunt de la mitjana del 3T, el que 

assenyala que la recuperació de l'activitat, encara que 

feble, segueix en marxa. El mateix missatge es desprèn 

dels indicadors de demanda: la confiança del 

consumidor es va mantenir estable. 

  Regne Unit consolida la seva recuperació. El PIB va 

avançar un 0,8% intertrimestral el 3T 2013 encadenant 

així tres trimestres consecutius de notables taxes de 

creixement (0,4% el 1T 2013 i 0,7% el 2T 2013). 



 

 
Pols Econòmic – del 21 al 27 d'octubre de 2013 

Dades previstes del 28 al 4 de novembre 

28 Espanya Hipoteques (ag.) 

29 Espanya 
Execució pressupostària Estat (set.), 
Vendes al detall (set.) 

 Eurozona Comptes Financers (2T) 

 EUA 
Case-Shiller (ag.), confiança del 
consumidor (oct.) 

 Japó Ocupació (set.), vendes al detall (set.)  

30 Espanya 
Avanç PIB (3T), IPC (oct.) Enquesta 
Préstecs bancaris (3T) 

 Eurozona Índex Sentiment Econòmic (set.) 

 EUA IPC (set.), Comitè Mercat Obert Fed  

 Japó Prod. industrial (oct.) 

31 Espanya Balança de Pagaments (ag.) 

1 Eurozona Atur (set.), IPC (oct.) 

1 EUA ISM manufactures (oct.) 

1 Xina PMI manufactures (nov.) 

1 Índia PMI manufactures (nov.) 

 
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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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dept. de Treball. 
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IPC 

IPC Subyacente 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dept. of Commerce.. 

Japó: IPC 
Variació interanual, % 

Economía internacional 

EUA avança amb ritme moderat a l'ombra d'un debat 
fiscal que continuarà el 2014, i Xina recupera vigor 

 Les dades del mercat de treball indiquen que la 
recuperació als EUA és tèbia.  Els 148.000 llocs de 
treball creats el setembre van decebre, atès que 
suposen una clara desacceleració respecte les xifres 
registrades a la primera meitat de 2013. El descens de la 
taxa d'atur al 7,2% té l'important matís que s'explica en 
gran part per l'elevat nombre de desanimats. Això 
convida a ser prudent respecte a les perspectives de la 
renda disponible, el consum i la demanda d'habitatge 
(que ha mostrat certa desacceleració el setembre).    

 Japó es beneficia del ien feble, però la deflació 

segueix a l’aguait. L'IPC general de setembre va pujar 

un 1% interanual, el ritme més alt en cinc anys, però 

l'IPC subjacent (sense les importacions energètiques) es 

va situar en el 0% interanual, una taxa inferior a la 

d'agost. Per altra banda, les exportacions de setembre 

van avançar un 13,5% interanual, encara que el dèficit 

comercial persisteix.  

 Xina s'allunya de l’aterratge brusc però els riscos 

persisteixen. L'avanç del PMI de manufactures de 

Markit torna a sorprendre en positiu, pujant fins als 50,9 

punts, però l'increment dels preus dels immobles en les 

grans ciutats costaneres i a Beijing  revifen els temors de 

bombolla. 

Mercats financers i primeres matèries 

Les actuacions dels bancs centrals tornen a ser el 
centre d'atenció dels inversors, cosa que provoca una 
pausa en la tendència alcista de les borses 

 A l’espera de notícies de la Reserva Federal. 

Dimecres que ve 30 d'octubre es reuneix el comitè de 

política monetària, l'antepenúltima amb Ben Bernanke 

com a president. La majoria d'analistes considera que no 

s'anunciaran canvis en el programa de compra de bons, 

en vista de la moderació en les dades de conjuntura i la 

incertesa sobre l'impacte que pot estar tenint el conflicte 

fiscal. No obstant això, l'exuberància que es percep en 

algunes parcel·les dels mercats de crèdit nord-americans 

(per exemple en el de bons high yield) podria portar a la 

Fed a recordar que l'inici de la normalització monetària 

no està lluny.  

 Xina torna a calibrar la política monetària. 

Aparentment en resposta a la millora dels indicadors 

econòmics i el ràpid avanç del crèdit i els preus 

immobiliaris, el Banc Central xinès ha reduït les 

injeccions de liquiditat al sistema financer. L'efecte ha 

estat un augment dels tipus d'interès que rememora les 

fortes tensions de similar naturalesa que van tenir lloc a 

la primavera. Les borses asiàtiques han registrat 

caigudes generalitzades.  

 El petroli perd la referència dels 110 dòlars, davant els 

indicis del retorn de l'Iran (12% de la producció de la 

OPEC) als mercats internacionals. 


