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Hipoteques concedides (eix esq.) 

Perspectives de demanda d'hipoteques (eix dret)* 
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Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del INE y el Banco de España. 

*Enquesta de Préstecs Bancaris. % de bancs que preveuen una millora de la 
demanda en els popers 3 mesos menys % de bancs que esperen un 
retrocés. 

 

 

 

Espanya  

L'economia espanyola abandona la recessió gràcies a 

l'impuls del sector exterior i a una caiguda menor de la 

demanda interna 

 L'estimació preliminar de l'INE ratifica la sortida de 

la recessió: el PIB va créixer un 0,1% intertrimestral el 

3T 2013. Els indicadors d'alta freqüència apunten que el 

comportament del consum privat va ser millor. Les 

vendes al detall van registrar un important creixement el 

setembre, a causa en part de l'efecte de l'augment de 

l'IVA ara fa un any. De totes maneres, la mitjana d'agost 

i setembre mostra que el ritme de caiguda s'ha moderat 

notablement (-1,2% interanual).   

 L’ajust del dèficit de l’Estat s’haurà de realitzar el 4T. 

El dèficit de l'Estat es va situar en el 3,6% del PIB el 

setembre, el mateix registre que el setembre de 2012. 

L'any passat, no obstant això, l'Estat va tancar l'exercici 

amb un dèficit del 4,3%, per la qual cosa si es vol 

complir l'objectiu de 2013 (3,8%), el 4T haurà de ser 

millor. Una tasca difícil si es té en compte l'intens esforç 

de consolidació dut a terme a finals de 2012.  

 La inflació d'octubre entra en terreny negatiu, i se 

situa en el -0,1% (0,3% el setembre). Aquesta reducció 

es deu, principalment, a la dilució de l'augment de les 

taxes universitàries i dels preus energètics registrats fa 

un any. La caiguda del preu dels aliments també va 

pressionar a la baixa. Tanmateix, la millora gradual de la 

demanda situarà la inflació en nivells positius abans del 

tancament de l'any. 

 El mercat hipotecari continua sense tocar fons. Ni la 

millora de l'economia ni la recent estabilització de la 

venda d'habitatges han frenat la reducció del nombre 

d'hipoteques (41,7% interanual l'agost). Malgrat això, 

l'Enquesta de Préstecs Bancaris anticipa un menor ritme 

de caiguda de la demanda hipotecària el 4T 2013. 

Unió Europea 

La millora de la confiança assegura el creixement el 4T 

 Els indicadors avançats mostren les diferents 

velocitats de recuperació. Mentre que l'índex de 

sentiment econòmic d'octubre manté la tendència 

ascendent a Alemanya i França, a Itàlia i Espanya es 

pren una pausa. No obstant això, els nivells són 

clarament superiors als de 3T, per la qual cosa no hi ha 

dubtes de la seva capacitat de recuperació. 

 El mercat laboral s'estabilitza i els preus mantenen 

una tendència baixista. La taxa de desocupació de 

l'eurozona es va mantenir en el 12,2% el setembre. En 

contraposició, la inflació se situa en 0,7% (1,1% a 

l'agost) a causa de la caiguda del preu del petroli i a una 

moderació del creixement en els preus dels aliments i 

serveis. 
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Pols Econòmic – del 28 d’octubre al 3 de novembre de 2013 

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.  

 

SET. 2013 
4,1% PIB 

Dades previstes del 4 al 10 de novembre 

4 Espanya PMI manufactures (oct.) 

5 Espanya Afiliats i atur registrat (oct.) 

 EUA ISM serveis (oct.) 

6 Espanya PMI serveis i compost (oct.) 

 Eurozona Vendes minoristes (sep.) 

7 Espanya Producció industrial (sep.) 

 Alemanya Producció industrial (sep.) 

 EUA PIB (3T) 

8 EUA Ocupació (oct.) 

 Xina Balança comercial (oct.) 

 

1-11-13 var. setm. 2013

Tipus 3 mesos Zona euro 0,23 0,00 0,04

EUA 0,24 0,00 -0,07

Tipus 1 any Zona euro 0,53 -0,01 -0,01

Tipus 10 anys Bund alemany 1,69 -0,06 0,52

EUA 2,62 0,12 0,87

Espanya 4,02 -0,14 -1,25

$/€ 1,35 -0,03 0,03

Dow Jones 15.616 0,3% 19,2%

Euro Stoxx 50 3.052 0,6% 15,8%

IBEX 35 9.838 0,2% 20,5%

Brent a un mes $/barril 106,8 0,2% -2,6%

Font: Thomson Reuters Datastream.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 

Als EUA l'activitat avança a un ritme moderat amb la 
inflació continguda. En alguns països emergents, en 
canvi, el control dels preus és un problema. 

 Es comencen a conèixer dades per avaluar l'impacte 

del shutdown sobre l'economia dels EUA  El conflicte 

fiscal sembla el motiu del retrocés de l'índex de 

confiança del consumidor a l'octubre, des de 80,2 fins a 

71,2 punts. El setembre, mes previ al shutdown, les 

vendes al detall van avançar un 3,9% interanual, un xifra 

ja en línia de moderació. Per altra banda, l’IPC subjacent 

va registrar una variació de l'1,7% interanual el 

setembre.  

 La reducció del dèficit federal dels EUA és un 

alleujament per al debat fiscal. El Tresor va anunciar 

un dèficit federal de 680.000 dòlars per a l'exercici fiscal 

de 2013 (últims 12 mesos fins al setembre). Aquesta 

xifra suposa un 4,1% del PIB, netament inferior al 6,7% 

de 2012 i al màxim del 9,8% de 2009.    

 L’Índia prioritza el control de la inflació i torna a 
apujar el tipus de referència fins al 7,75% (+25 p. b.), 
la qual cosa s'afegeix a un altre augment d'igual 
magnitud el setembre. Malgrat que el creixement 
econòmic és pobre, el banc central pretén corregir 
desequilibris i guanyar credibilitat interna i externa. 

Mercats financers i primeres matèries 

La reunió de la Reserva Federal no depara sorpreses i 
els mercats es prenen una pausa tot esperant noves 
referències 

 Es prolonga la laxitud monetària als EUA. La Fed va 

acordar mantenir el tipus d'interès oficial en el rang 0,0%-

0,25%, i continuar sense alterar l'import de les compres 

de títols del Tresor i bons hipotecaris en 85.000 milions 

de dòlars al mes. La institució justifica aquesta decisió 

per la constatació que el creixement és modest i la 

creació de llocs de treball feble, mentre que la inflació es 

troba per sota de l'objectiu del 2,0%. No va donar pistes 

concretes respecte a quan podria començar la reducció 

de les compres de bons (la pròxima reunió és el 18 de 

desembre). Els mercats financers no van mostrar canvis 

significatius després de l'anunci d'aquestes decisions. 

 El Banc del Japó manté el rumb. El banc central nipó 

també va optar per mantenir la quantia de la compra de 

bons, amb l'afegit de manifestar que no té cap intenció 

de reduir-la i reiterar, una vegada més, la seva total 

determinació a posar fi a una deflació que es resisteix a 

desaparèixer. 

 Fitch millora la perspectiva d’Espanya. L’agència de 

qualificació creditícia confirma el rating a llarg termini del 

deute sobirà espanyol y millora l’outlook de negatiu a 

estable. La rendibilitat del bo espanyol a 10 anys se situa 

al voltant del 4%. 

 El Brent torna a acostar-se a la referència dels 110$.  


