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Espanya  

Recuperació de l'activitat i estabilització del mercat 

laboral: bona combinació per recobrar la confiança de 

l'exterior 

 Els indicadors d'activitat són compatibles amb una 

expansió molt moderada del PIB el 3T 2013. El valor 

de l'índex PMI de manufactures (50,5 de mitjana de 3T) 

assenyala un creixement del PIB del 0,1% 

intertrimestral. Si es confirma, l'economia espanyola 

anotaria la primera taxa de creixement després de nou 

trimestres de contracció. Tot i així, la caiguda de l'índex 

PMI de serveis el setembre (49,0 vs 50,4 l'agost) 

recorda que la sortida de la recessió serà molt gradual. 

 El canvi de tendència del mercat laboral, cada 

vegada més tangible. Encara que la fi de la campanya 

turística sol fer efecte en l'ocupació de setembre, aquest 

any ha sorprès positivament. El nombre d'afiliats a la 

Seg. Soc. es va reduir en 22.242 persones, la caiguda 

més petita des de 2007. L'augment de l'atur registrat 

també va ser menor que en anys anteriors (+25.575). 

 L'estalvi de les llars repunta lleugerament el 2T fins 

al 10,9%, a causa d'una caiguda major del consum         

(-1,4% interanual vs -1,1% en 1T) i una contracció 

menor de la renda bruta disponible (-0,8% interanual vs 

-1,6% en 1T). L'INE ha fet una important revisió de la 

sèrie històrica degut sobretot a una revisió a la baixa del 

consum. La taxa d'estalvi se situa ara al voltant de la 

mitjana històrica.  

 El finançament internacional torna a confiar en 

Espanya. El suport del BCE i els avenços institucionals 

cap a una eurozona més integrada han ajudat que la 

inversió estrangera en deute públic espanyol es 

recuperés substancialment els últims mesos. En termes 

nets, la inversió estrangera en cartera assolia, durant els 

dotze mesos previs al juliol, els 37.667 milions. 

Recentment, la inversió estrangera directa neta també 

ha millorat. Entre juny i juliol van entrar 4.434 milions 

d'euros nets (5.465 més que en 2012).  

Unió Europea 

El consum de l'eurozona comença a guanyar tracció 

 Els indicadors de demanda suggereixen optimisme. 

L'agost, les vendes al detall van reduir el ritme de 

contracció i la taxa d'atur es va mantenir estable en el 

12,0% després de baixar una dècima el mes de juliol.   

 La inflació a l’eurozona es manté continguda i se 

situa en l'1,1% el setembre (1,3% l'agost). Aquesta 

reducció es deu a la caiguda dels preus energètics i al 

dinamisme menor del preu dels aliments. No obstant 

això, esperem que les reformes impositives a França i a 

Itàlia i la millora gradual del consum elevin lleugerament 

la inflació a finals d'any. 
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Dades previstes del 7 al 13 d’octubre 

8 Espanya Producció industrial (ago.) 

 EUA Balança comercial (ago.) 

9 EUA Comitè Mercat Obert Fed 

 Brasil IPCA (set.) 

 Mèxic IPC (set.) 

11 Espanya IPC (set.) 

 EUA Vendes minoristes (set.) 

 

4-10-13 var. setm. 2013

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

EUA 0,24 -0,01 -0,06

Tipus 1 any Zona euro 0,54 0,00 -0,01

Tipus 10 anys Bund alemany 1,83 0,09 0,65

EUA 2,65 0,03 0,90

Espanya 4,22 -0,15 -1,05

$/€ 1,36 0,01 0,04

Dow Jones 15.073 -1,2% 15,0%

Euro Stoxx 50 2.928 0,3% 11,1%

IBEX 35 9.421 2,1% 15,3%

Brent a un mes $/barril 108,3 -1,1% -1,3%

Font: Thomson Reuters Datastream.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 

El tancament administratiu parcial i la incertesa sobre 
el sostre de deute  minvaran l'avanç de l'economia 
nord-americana el 4T 2013. La millor marxa de la Xina 
tempera, en part, aquest panorama incert. 

 Als EUA continua el tancament de l'administració 

federal en no assolir-se un acord entre demòcrates i 

republicans (amb majoria al congrés) per desbloquejar la 

despesa pressupostària en començar el nou exercici 

fiscal. Això va comportar la suspensió de partides 

pressupostàries discrecionals no essencials (1/6 de la 

despesa federal). Si el tancament dura set dies, s’estima 

que el llast sobre el creixement de 4T sigui del -0,3% 

intertrimestral. Tot i així, el risc principal del desacord 

radica en les implicacions pel que fa a la negociació del 

nou sostre legal de deute (actualment el 100% del PIB), 

que s'assolirà a partir del 17 d'octubre i que, si no es 

modifica, podria comportar un tancament administratiu 

més ampli i, en el pitjor  dels casos, un impagament. 

 Els empresaris dels EUA moderen l’optimisme. 

L'índex ISM de manufactures va avançar fins als 56,2 

punts el setembre, però el de serveis va decebre, 

quedant-se en els 54,4 punts (58,6 l'agost). 

 Shimzo Abe confirma la pujada de l'IVA per al 2014, 

en un context de millora del sentiment empresarial 

(l'índex Tankan va assolir el màxim de 6 anys el 3T), 

però amb dubtes sobre la demanda.   

Mercats financers i primeres matèries 

Tònica de cautela als mercats en una setmana 
dominada pel shutdown als EUA 

 El BCE va comunicar que està "particularment atent" 

a l'evolució dels tipus d'interès. Mario Draghi va 

sostenir que el Consell de Govern usarà totes les eines al 

seu abast, inclosa una nova operació de refinançament a 

llarg termini, per evitar noves tensions de liquiditat. El 

BCE va mantenir el tipus refi en el 0,50% i el de la 

facilitat de dipòsit, en el 0,0%. A més, va confirmar que 

“els tipus oficials es mantindran en els nivells actuals o 

inferiors durant un període extens”. 

 Reconducció de la crisi política a Itàlia i incertesa 

fiscal als EUA. Enrico Letta va aconseguir obtenir els 

suports necessaris per a la continuïtat del seu Govern. A 

diferència d'episodis d'inestabilitat institucional anteriors, 

l'impacte en el deute Italià i espanyol ha estat limitat. Més 

temors desperta la situació actual de tancament parcial 

del Govern Federal dels EUA i la proximitat del dia 17 

d'octubre (primera data límit per augmentar el sostre del 

deute), que s'ha traduït en lleus correccions de la borsa 

dels EUA, caigudes generalitzades de les yields del 

deute i l'apreciació de l'euro fins als 1,36 dòlars. L'ÍBEX 

es manté en màxims de dos anys. 

 El petroli continua 110$, per problemes d'oferta. 


