
 

Pols Econòmic Estudis i Anàlisi Econòmica 

26 d'agost a l'1 de setembre de 2013 

Espanya: PIB 

Variació intertrimestral, 2013 (%) 

4 1T 2T 3T 4T 

Consum privat -0,5 -0,1 -0,2 -0,1 

Consum públic 0,0 0,9 -0,5 -0,5 

Inversió -1,5 -2,1 -0,9 -0,4 

   En equip 0,9 3,0 0,2 0,3 

   En construcció -3,7 -4,5 -1,4 -0,8 

Exportacions -3,8 6,0 1,2 1,0 

Importacions -4,5 5,9 -0,1 -0,1 

PIB -0,4 -0,1 0,1 0,1 

Fonts: INE i “la Caixa” Research. 
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Espanya  

El suport del sector exterior al creixement es manté i la 

demanda interna afluixa el ritme de caiguda.  

 El menor descens del PIB es recolza en les 

exportacions i un menor retrocés del consum. El 

desglossament del PIB de 2T 2013 presenta una bona 

composició: el suport del sector exterior va tornar a ser 

clau, amb una contribució al creixement intertrimestral 

de 0,2 p.p., mentre que la demanda interna va reduir la 

seva aportació negativa (-0,3 p.p. en 2T 2013 versus      

-0,5 p.p. en 1T 2013). Els indicadors d'activitat i 

confiança de 3T 2013 auguren el pròxim retorn a taxes 

de creixement positives. 

 El mercat hipotecari encara no troba suport. La 

concessió d'hipoteques es va reduir un 42,2% interanual 

el juny. Malgrat això, els registres dels últims dotze 

mesos mostren certa moderació en el ritme de caiguda. 

En el mitjà termini, la recuperació de l'economia hauria 

d'ajudar a l'estabilització de les hipoteques, encara que 

sense presentar repunts importants. 

 El dèficit de l'Estat augmenta fins al 4,4% del PIB el 

juliol (enfront del 4,5% de juliol de 2012). Malgrat la 

millora, el dèficit ja supera l'objectiu per al conjunt de 

l'any, del 3,8%. Com a conseqüència, el compliment 

amb l’objectiu de consolidació fiscal exigirà esforços 

renovats en el segon semestre de 2013. 

 El superàvit corrent avança el segon trimestre. La 

nova millora del saldo de béns va impulsar el superàvit 

corrent fins el 0,7% del PIB el juny (dades acumulades 

de 12 mesos). D'aquesta forma es confirma la 

contribució del sector exterior en l'incipient recuperació 

de l'economia espanyola.   

Unió Europea 

La sortida de la recessió es consolida en el tercer 
trimestre. 

 Important avanç de l’índex de sentiment econòmic a 

l'agost. La millora ha estat pràcticament generalitzada 

en tots els sectors i països de l'eurozona. Això ha 

permès que l'índex ja se situï només 2 punts per sota de 

la mitjana històrica. La recuperació de l'activitat 

econòmica de 2T 2013 sembla que es consolida i 

guanya força en 3T. 

 El mercat laboral es manté estable, però milloren les 

perspectives de contractació. Tradicionalment el canvi 

de tendència del mercat laboral no comença fins que el 

procés de recuperació està consolidat. De moment, la 

taxa d'atur de l'eurozona porta els últims 4 mesos en el 

12,1%. La millora de les expectatives de contractació, 

no obstant això, suggereix que el canvi de tendència 

està a prop.  



  

 

Pols Econòmic – 5 al 25 d'agost de 2013 

Dades previstes del 2 al 8 de setembre 

2 Espanya PMI manufactures (ag) 

 Xina PMI manufactures (ag) 

3 Espanya Afiliats i atur registrat (ag) 

 EUA ISM manufactures (ag) 

4 Espanya PMI serveis i compost (ag) 

 Eurozona 
Desglossament PIB (2T), Com. exterior 
(jul)  

 EUA Beige book, balança comercial (jul) 

5 EUA ISM serveis (ag) 

6 Espanya Producció industrial (jul) 

 EUA Ocupació (ag) 

 
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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Economia internacional 

El moderat avanç dels EUA guanya en solidesa i Japó 
segueix presentant dubtes, però els majors riscos se 
centren en les economies emergents. 

 El PIB dels EUA de 2T 2013 creix un 0,6%, després de 

la revisió a l'alça dels seus comptes nacionals per la 

millora del sector exterior. L'activitat serà més vigorosa 

en la segona meitat de 2013 gràcies al fons de 

resistència dels consumidors, que van millorar les seves 

expectatives de confiança a l'agost, i a la recuperació 

gradual de l'ocupació i l'habitatge, amb un índex Case-

Shiller de preus que acumula una pujada del 16% en 17 

mesos. 

 Japó no acaba d'escapar-se de la deflació. Si bé l'IPC 

de juliol va pujar un 0,7% interanual, el màxim de 5 anys, 

l'IPC subjacent, que exclou aliments i petroli, va 

retrocedir un 0,1%, malgrat l'avanç respecte a juny. Així 

mateix, la producció industrial va tenir una recuperació 

tèbia després del sever correctiu de juny.  

 Índia creix un 4,4% en 2T i Brasil un 3,3%, impulsat 

pel sector agrícola. Malgrat la sorpresa positiva del 

Brasil, en tots dos casos l'avanç se situa molt per sota 

del ritme anterior a la crisi (9% y 4% respectivament 

entre 2005 y 2010). En aquest context, s'han amplificat 

les tensions financeres amb importants depreciacions de 

la rupia i del real (24% i 19% respecte al dòlar des de 

maig, respectivament).  Els intents dels seus respectius 

bancs centrals per frenar el deteriorament han tingut 

escàs èxit fins ara. 

Mercats financers i primeres matèries 

Els esdeveniments a Orient Mitjà posen a prova la 
millora de les últimes setmanes. 

 Apareix un nou factor desestabilitzador per als 

mercats: l’agreujament del conflicte sirià. Encara que per 

ara sembla controlat, una eventual escalada podria 

comportar tensions severes a l'entorn financer global. 

Fruit d'això, els mercats borsaris tendeixen a la baixa, 

sent la correcció en les places europees lleugerament 

major a la registrada en la borsa nord-americana. El 

selectiu espanyol retrocedeix un 4% setmanal mentre 

que l’spread del bo espanyol a 10 anys tampoc ha estat 

immune i repunta fins als 270 p.b. Més perjudicats 

resulten els països emergents: el deteriorament de les 

condicions financeres provocat per la incertesa sobre 

l'inici de la retirada d'estímuls als EUA s'ha vist 

intensificat per aquest rebrot de tensió a Síria. Països 

com Brasil i Indonèsia han recorregut a pujades de 50 

p.b. en els seus tipus d'interès de referència per fer front 

al continu desgast que pateixen les seves divises i 

aplacar les pressions inflacionistes. 

 El petroli repunta, quedant en els 116$, per la 

incertesa d'una intervenció a Síria. La pujada és puntual, 

però el deteriorament de la producció en països com 

Líbia o Nigèria pot entorpir la normalització. 

 

1-9-13 var. setm. var. 2013

Tipus 3 mesos Zona euro 0,22 0,00 0,04

EUA 0,26 -0,00 -0,05

Tipus 1 any Zona euro 0,55 -0,01 0,00

Tipus 10 anys Bund alemany 1,85 -0,09 0,68

EUA 2,75 -0,07 1,00

Espanya 4,54 0,07 -0,72

$/€ 1,324 -0,01 +0,00

Dow Jones 14.810 -1,3% 13,0%

Euro Stoxx 50 2.721 -3,7% 3,2%

IBEX 35 8.291 -4,6% 1,5%

Brent a un mes $/barril 115,0 3,7% 4,8%

Font: Thomson Reuters Datastream.

Cotitzacions de mercats


