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Espanya: afiliats a la Seguretat Social 
Variació a l'octubre, milers de persones 

Espanya: classificació dels préstecs refinançats 
i reestructurats  
Milers de milions d’euros  

(Mi4  
Situació de 
partida  

Nous     
criteris  

Variació  
(%) 

Normal 74 48 -34% 

Subestàndar 37 41 10% 

Dubtós 72 92 29% 

 Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Banc d’Espanya. 
 

Eurozona: Previsió de creixement (CE) 
Variació anual del PIB, % 

4 2013 2014 2015 

Eurozona -0,4 1,1 1,7 

Alemanya 0,5 1,7 1,9 

França 0,2 0,9 1,7 

Itàlia -1,8 0,7 1,2 

Espanya -1,3 0,5 1,7 

Irlanda 0,3 1,7 2,5 

Portugal -1,8 0,8 1,5 

Grècia -4,0 0,6 2,9 

Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de la Comissió Europea. 
 

 

 

 

Espanya  

El mercat laboral millora i comença a assentar les 

bases per sostenir la demanda interna 

 La recuperació continua el 4T. L'índex PMI de 

manufactures d'octubre s'estabilitza i el de serveis 

s'acosta a la zona d'expansió. En tots dos casos, 

l'increment de les noves comandes explica aquesta 

millora. Aquestes dades s'alineen amb una expansió 

moderada del PIB el 4T, que situem prop del 0,2% 

intertrimestral.  

 Balanç positiu al mercat laboral. El nombre d'afiliats a 

la Seg. Soc. va augmentar en 54.927 persones l'octubre, 

la millor dada en aquest mes des de 2007. Destaca la 

major ocupació en agricultura, educació i altres serveis, 

que ha contrarestat l'habitual destrucció de llocs de 

treball en el sector turístic en aquesta època.  L'atur 

registrat va caure un 0,5% interanual, la primera taxa 

negativa des de maig de 2007. 

 La inversió en equipament i el consum privat, 

suports de la demanda interna el 3T. Després de més 

de dos anys en contracció, la producció industrial 

(impulsada pels béns d'equipament) i les vendes de 

grans empreses van tornar al terreny positiu el 

setembre, augmentant un 1,4% i un 0,8% interanual, 

respectivament. Encara que part del creixement es deu 

a l'efecte de l'increment de l'IVA el 2012, les últimes 

dades assenyalen una clara tendència creixent. 

 Els bancs finalitzen l'exercici de reclassificació de 

préstecs refinançats i reestructurats, i es preparen 

així per fer front a l'anàlisi de la qualitat dels actius que 

el BCE iniciarà aquest mes per a tota la banca europea. 

La cartera de préstecs normal es va reduir un 34% i la 

dubtosa va créixer un 29%. Les necessitats de 

provisions per fer, de prop de 5.000 milions d'euros, 

s'estimen assumibles segons el Banc d'Espanya. 

Unió Europea 

La recuperació de l'eurozona es recolza en la demanda 

interna 

 El creixement de l'eurozona guanya força. Segons la 

CE, el PIB creixerà un 1,1% anual el 2014 (-0,4% el 

2013) gràcies a l'impuls de la demanda interna que 

contrarestarà la menor contribució exterior. Les 

diferències entre el nucli i la perifèria es redueixen el 

2014 i podrien desaparèixer el 2015. Concretament, 

l'any que ve, Irlanda creixerà un 1,7% anual (com 

Alemanya) mentre que Espanya, Grècia i Portugal 

sortiran de la recessió, amb increments pròxims a l'1%.  

 La demanda interna se suma al procés de 

recuperació. El bon comportament de les vendes 

minoristes el 3T indiquen que el consum va guanyant 

protagonisme en el creixement de l'eurozona. 



  

 
Pols Econòmic – del 4 al 10 de novembre de 2013 

POLS ECONÒMIC és una publicació de “la Caixa” elaborada per la seva Àrea d'Estudis i Anàlisi Econòmic 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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EUA: Ocupació 
Llocs de treball nets creats, mitjana de 3 mesos, en milers 
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EUA: PIB 
%  

previsió 

8-11-13 var. setm. 2013

Tipus 3 mesos Zona euro 0,22 -0,01 0,03

EUA 0,24 +0,00 -0,07

Tipus 1 any Zona euro 0,51 -0,03 -0,04

Tipus 10 anys Bund alemany 1,76 +0,07 0,44

EUA 2,75 +0,13 0,99

Espanya 4,11 0,14 -1,16

$/€ 1,337 -0,01 +0,02

Dow Jones 15.762 0,9% 20,3%

Euro Stoxx 50 3.035 -0,6% 15,1%

IBEX 35 9.747 -0,9% 19,3%

Brent a un mes $/barril 105,1 -0,7% -5,4%

Font: B loomberg.

Cotitzacions de mercats

Dades previstes de l’11 al 17 de novembre 

11 Espanya Compravenda d„habitatges (set.) 

 Xina 
IPC (oct.), producció ind. (oct.), vendes 
minoristes (oct.) 

12 Rússia IPC (oct.) 

 Índia IPC (oct.) 

13 Espanya IPC (oct.) 

 Eurozona Producció industrial (sep.) 

13 EUA Pressupost federal (oct.) 

14 Espanya Comandes industrials (sep.) 

 Eurozona PIB eurozona países per països (3T) 

 EUA Balança comercial (set.) 

 Japó PIB (3T) 

15 Espanya Saldo pressup. CA i  Seg. Soc. (set.) 

 Eurozona IPC (oct.) 

 

Estats Units 

Els EUA mantenen un pols econòmic moderat però 
resistent als contratemps 

 El PIB dels EUA va créixer un 2,8% el 3T.  Aquesta 

xifra es va situar una mica per damunt de les previsions 

de consens, però el desglossament mostra que la 

principal causa va ser l'elevada contribució de la variació 

d'existències (0,8 punts del total de 2,8) i del consum 

públic. No obstant això, el consum privat i la inversió van 

decebre en aportar tan sols 1,2 punts a l'avanç. En clau 

més positiva, la construcció va confirmar la seva 

recuperació i el sector exterior va passar a contribuir 

positivament al creixement. Mantenim la previsió de 

creixement al voltant de l'1,6% el 2013 i el 2,8% el 2014.  

 Sorpresa en la dada d'ocupació d'octubre. Durant el 

mes en què va tenir lloc el shutdown de l'administració 

federal, l'economia va crear 204.000 llocs de treball, 

superant àmpliament les previsions. La taxa d'atur, que 

es calcula a partir d'una enquesta diferent de la que 

mesura la creació de llocs de treball, va augmentar fins 

al 7,3% des del 7,2%. Altres indicadors  també han 

mostrat que l'impacte del conflicte fiscal va ser 

relativament petit, encara que caldrà esperar a les dades 

de novembre i desembre per apreciar la dinàmica de 

fons. En qualsevol cas, el debat sobre l'estratègia que 

ha d'adoptar la Reserva Federal (Fed) sembla que 

tornarà al primer pla. 

Mercats financers 

Nous estímuls monetaris a l'eurozona per combatre una 
inflació a la baixa 

 Contra tot pronòstic, el BCE retalla tipus. Va reduir el 

tipus refi i el de la facilitat marginal de crèdit en 25 p. b. 

fins al 0,25% i 0,75%, respectivament. Va mantenir el de 

la facilitat de dipòsit en el 0%. Segons va assenyalar 

Draghi, aquesta decisió respon “a la disminució de les 

pressions inflacionistes a curt i mitjà termini”, que 

representen un risc addicional per a l'encara fràgil 

creixement de l'eurozona, a banda que és probable que 

assistim a “un període prolongat de baixa inflació”. Va 

tornar a reiterar el compromís de mantenir els tipus 

oficials “en els nivells actuals o inferiors durant un 

període extens” i la predisposició a prendre més 

mesures expansives si cal. A més, la institució va 

estendre fins a mitjan 2015 el règim de préstecs 

il·limitats a tipus fix als terminis habituals d'una setmana, 

un mes i tres mesos. Va assenyalar que el Consell no 

havia debatut la conveniència de noves LTROs. 

 Els mercats acullen sense entusiasme les mesures 

del BCE. Els tipus d'interès i del deute a curt termini van 

descendir lleument, des de nivells ja molt baixos amb 

escàs recorregut addicional. Més significativa va ser la 

depreciació de l'euro. Però les yields del deute a llarg 

termini gairebé no es van moure i les borses van mostrar 

un comportament vacil·lant. Aquesta vegada, el factor 

sorpresa no ha estat un revulsiu i una bona part dels 

comentaris versen sobre el to pessimista del discurs de 

Draghi. 


