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Espanya: cost salarial total per hora* 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
* Sèrie desestacionalitzada i ajustada per efectes de calendari. 
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Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 

Espanya:  compravenda d'habitatges lliures 
Milers d'habitatges 

* Dades acumulades novembre 2012-octubre 2013. 
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Resta IPC subjacent IPC 

Espanya: IPC 
Contribució a la variació interanual de l'IPC, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'INE. 
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Alemanya Espanya 
França Itàlia 

Eurozona: producció industrial 
Variació interanual (mitja mòbil 3 mesos), % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades d'Eurostat. 

 

 
 
Espanya  
L'estabilització de la demanda interna allunya el risc de 
deflació 

 La moderació salarial continua, però a menor ritme. 
En alguns sectors en els quals l'activitat ha millorat en 
els últims mesos, com l’hostaleria i el comerç, s'aprecia 
un canvi de tendència. Amb tot, els increments salarials 
pactats en els nous convenis (0,6% interanual el 
novembre) suggereixen que la contenció dels costos 
laborals es mantindrà. 

 La compravenda d'habitatges lliures retrocedeix a 
l'octubre. La caiguda, del 8,0% interanual, respon al 
repunt de la demanda registrada un any enrere pel fi 
dels incentius fiscals a la compra d'un habitatge. Encara 
que aquest efecte es mantindrà el que resta d'any, la 
tendència de fons mostra una estabilització de la 
demanda que situarà les compravendes a nivells 
similars als de 2012. 

 La inflació augmenta fins al 0,2% el novembre. Això 
és fruit de l'increment del preu dels components que 
formen la inflació subjacent, que se situa en el 0,4%, i a 
una menor pressió a la baixa dels preus energètics, que 
moderen la seva caiguda. Per al tancament d'any 
esperem que la inflació assoleixi el 0,4%, assentant així 
una tendència alcista, però moderada. 

Unió Europea 
La recuperació es consolida el 4T 2013 de la mà dels 
avenços en matèria d'unió bancària 

 La producció industrial augmenta un 0,2% interanual 
a l'octubre i  confirma el repunt de l'activitat a 
l'eurozona. La tendència de millora és generalitzada: la 
producció industrial alemanya manté el ritme d'avanç 
dels últims mesos mentre que França, Itàlia i Espanya 
segueixen un pas per darrere.  

 La destrucció d'ocupació toca fons el 3T. L'ocupació, 
que es va mantenir constant per segon trimestre 
consecutiu, confirma l'estabilització del mercat laboral. 
Destaca l'intens augment de l'ocupació a Portugal i 
Irlanda. La recuperació de l'economia europea permet 
pensar que la creació neta d'ocupació està a prop. 

 Importants avenços cap a la Unió Bancària. 
S'acorden les regles de bail in i s'avança la seva entrada 
en vigor a 2016. Els Fons de Resolució Bancària 
estaran plenament dotats el 2026 i representaran l'1% 
dels dipòsits inferiors a 100.000 euros de la UE. 
S’espera que el Consell Europeu d’aquesta setmana 
assoleixi un acord per a la creació d’un Mecanisme i un 
Fons de Resolució Únics que començaran a funcionar el 
2015. 

 



   

 
                     Pols Econòmic – del 9 al 15 de desembre de 2013 

Dades previstes del 16 al 23 de desembre 

16 Espanya Execució pressup. CC. AA i SS (oct.), 
Preu de l'habitatge (3T) 

 EUA Producció industrial (nov.) 
17 Espanya Enquesta trim. costos laborals (3T) 

 Eurozona Inflació (nov.), Costos laborals (3T) 

 EUA IPC (nov.), Comitè de Mercat Obert de 
la Fed 

18 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (oct.) 
 Japó Balança comercial (nov.)  

19 Espanya Comandes industrials (oct.) 
  Balança de pagaments (oct.) 
 EUA Habitatges iniciats (nov.)  

20 Espanya Hipoteques (oct.), Comerç exterior (oct.) 
 Eurozona Confiança del consumidor (des.) 

 
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.  

 

13-12-13 var. setm. 2013
Tipus 3 mesos Zona euro 0,28 0,03 0,10

EUA 0,24 +0,00 -0,06
Tipus 1 any Zona euro 0,56 0,04 0,01
Tipus 10 anys Bund alemany 1,83 -0,01 0,51

EUA 2,86 +0,01 1,11
Espanya 4,10 -0,07 -1,16

$/€ 1,374 0,00 +0,05
Dow Jones 15.755 -1,7% 20,2%
Euro Stoxx 50 2.922 -1,9% 10,8%
IBEX 35 9.273 -1,4% 13,5%
Brent a un mes $/barril 108,8 -2,5% -2,1%
Font: Bloomberg.

Cotitzacions de mercats
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Vendes minoristes Producció industrial 

Xina: indicadors d'activitat 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades de l'Oficina Nacional Estad. 
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EUA: vendes al detall 
Variació interanual, % 

Font: "la Caixa" Research, a partir de datos del Dept. de Comercio. 

Economia internacional 
Dades positives en vigílies de l'última reunió de la 
Reserva Federal el 2013 

 Als EUA les dades d'activitat segueixen sorprenent a 
l'alça. Les vendes al detall de novembre van accelerar 
fins al 4,5% interanual (excloent automòbils i gasolina, 
partides inestables). Es tracta d'un altre indicador que 
reforça l'escenari de millora dels últims mesos. D'altra 
banda, republicans i demòcrates van assolir un primer 
acord en matèria pressupostària, que convida a pensar 
en una disminució de la incertesa en aquest àmbit, en 
favorable contrast amb el que ha passat en anys previs. 

 Indicadors d'activitat robustos a la Xina. La producció 
industrial va avançar un significatiu 10,0% interanual el 
novembre, les vendes al detall van sorprendre a l'alça al 
registrar un 13,7% i les exportacions van créixer un 
contundent 12,7%. Tot això es coneix a la vegada que 
comencen a filtrar-se més detalls de les reformes 
discutides durant el Tercer Ple del Partit Comunista: es 
pretén augmentar la rellevància del sector privat, millorar 
la transparència i responsabilitat fiscal, liberalitzar les 
migracions internes, relaxar la política d'un sol fill, i 
modernitzar i liberalitzar el sector financer, entre d'altres 
mesures. 

 Turquia va créixer un 4,4% interanual en el tercer 
trimestre (4,5% el 2T). La dada va ser superior al 
previst a causa de l'acceleració de la inversió. Preveiem 
que el creixement el 2013 sigui del 3,7%. El 2014, el PIB 
creixeria un 3,5%, davant la necessitat d'ajustar els 
desequilibris de preus i exterior.  

Mercats financers 
Es manté el to volàtil a l'espera de la Fed: alces en les 
yields i descensos de les borses 

 Els bancs europeus tornen préstecs al BCE. Segons 
dades del Banc d'Espanya, les entitats espanyoles van 
reduir el novembre el deute net amb el BCE un 6,1% 
intermensual, fins als 220.512 milions d'euros. En el 
conjunt de l'eurozona, també s'observa una progressiva 
reducció de l'excés de liquiditat interbancària, el que 
està exercint suaus pressions a l'alça sobre els tipus 
monetaris. La resultant ampliació en els diferencials de 
tipus de curt termini entre la UEM i els EUA contribueix a 
explicar l'apreciació de l'euro. 

 Expectació davant la reunió de la Fed del dia 18. La 
millora del ritme d'activitat econòmica, el bon rumb de 
les negociacions pressupostàries i els signes de 
sobreescalfament en alguns mercats financers són 
arguments que podrien empènyer a la Fed a anunciar ja 
una reducció de les compres de bons. No obstant això, 
donada la conveniència de disposar de més evidències i 
no sorprendre innecessàriament als inversors, el fet més 
probable és que esperi als primers mesos de 2014, a la 
vegada que confirmi el compromís de mantenir el tipus 
oficial en zero durant molt temps. 


