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Espanya: confiança empresarial 
Variació intertrimestral, 4T 2013 
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Espanya: IPC general i subjacent 
Variació interanual i contribució al creixement, % 
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Espanya  

Els indicadors confirmen la recuperació de l’economia 

espanyola, tot i que a una velocitat reduïda 

 Els empresaris es mostren més optimistes a la recta 

final de l’any. L’índex de confiança empresarial va pujar 

un 3,4 intertrimestral el 4T 2013, impulsat pels sectors 

del comerç i els serveis. No obstant això, la confiança 

sobre la marxa futura del negoci encara es manté en 

nivells relativament reduïts, la qual cosa ens recorda 

que els senyals de recuperació encara són incipients. 

 La producció industrial s’estabilitza però encara no 

troba el punt d’inflexió. A l’agost, va retrocedir un 2,2% 

interanual, una caiguda un xic superior a la dels mesos 

precedents a causa del repunt registrat ara fa un any per 

l’avançament de les compres enfront de l’increment de 

l’IVA el setembre de 2012. La producció de béns de 

consum durador, el component que presenta més 

deteriorament des dels inicis de la recessió, comença a 

reduir el ritme de caiguda, gràcies a l’impuls del sector 

de l’automòbil. La recuperació de la indústria, que 

representa un 16% del PIB, és crucial perquè l’economia 

espanyola torni a créixer. 

 Es confirma la caiguda de la inflació el setembre fins 

al 0,3% interanual (enfront de l’1,5% a l’agost). Aquest 

retrocés es deu en gran mesura a la dilució de 

l’increment de l’IVA el setembre del 2012. La caiguda 

del preu dels productes energètics i el menor augment 

dels aliments no elaborats també han contribuït a 

aquesta reducció. Com a conseqüència, la inflació 

subjacent, que no inclou aquests dos components, s’ha 

reduït en 8 dècimes i se situa en el 0,5%. 

Unió Europea 

La recuperació de l’eurozona es produeix a velocitats 

diferents, i Alemanya en lidera el procés 

 La producció industrial sorprèn positivament a 

Alemanya, però decep a França i a Itàlia. A l’agost, la 

producció industrial alemanya va consolidar la seva 

tendència alcista amb un augment de l’1,4% respecte al 

mes anterior. A França i a Itàlia, en canvi, encara no s’hi 

observen signes clars de millora. Així i tot, cada cop és 

més evident el ritme distint de recuperació entre les 

economies europees, en què l’economia germànica 

lidera la sortida de la recessió i la resta de països se 

suma al procés, a poc a poc. 

 La inflació europea també reflecteix el ritme distint 

de recuperació. A Itàlia, la inflació de setembre es va 

situar en el 0,9% interanual, per sota de la mitjana de 

l’eurozona (1,1%). En canvi, els preus a Alemanya van 

augmentar un 1,6% interanual, i confirmen que la 

demanda interna germànica és més forta. 

 



   

 
Pols Econòmic – del 7 al 13 d’octubre del 2013 

Dades previstes del 14 al 20 d’octubre 

14 Espanya Compravenda d’habitatges (ago.) 

 Eurozona Producció industrial (ago.) 

 Xina IPC (set.) 

15 Espanya 
Saldo pressupostari CA i Seg. Soc. 
(ago.) 

16 Eurozona IPC (set.) 

 EUA IPC (set.), beige book 

17 Eurozona Balança de pagaments (ago.) 

 EUA Habitatges inic. (set.), prod. ind. (set.) 

18 Espanya 
Comandes industrials (ago.), crèdits, 
dipòsits i morositat (ago.). 

18 Xina 
PIB (3T), prod. ind. (set.), vendes 
minoristes (set.) 

 

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 en garanteix l'exactitud 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 se’n faci. Les opinions i estimacions són pròpies de l'àrea i poden estar subjectes a canvis 
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FMI: previsions de creixement 
Creixement del PIB el 2013 i el 2014, %  

11-10-13 var. setm. 2013

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

EUA 0,24 0,00 -0,06

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

Tipus 10 anys Bund alemany 1,87 0,04 0,69

EUA 2,68 0,03 0,93

Espanya 4,31 0,09 -0,95

$/€ 1,36 0,00 0,04

Dow Jones 15.237 1,1% 16,3%

Euro Stoxx 50 2.974 1,6% 12,8%

IBEX 35 9.669 2,6% 18,4%

Brent a un mes $/barril 109,9 1,5% 0,2%

Font: Thomson Reuters Datastream.

Cotitzacions de mercats

Economia internacional 

La recuperació global continua el seu curs malgrat la 
incertesa política als EUA i de certa moderació dels 
emergents 

 L’FMI constata una millora gradual en les economies 

avançades i un alentiment en les emergents. En 

l’informe de les perspectives de l’octubre, l’FMI preveu 

un creixement mundial del 2,9% el 2013 i del 3,6% el 

2014, una mica per sota de la previsió del juliol. Per als 

EUA, s’espera un 1,6% i un 2,6%, respectivament, 

mentre que s’observa una certa millora per a 

l’alacaiguda eurozona i, per a Espanya, un mínim avanç 

del 0,3% el 2014. Pel que fa als emergents, es revisen a 

la baixa les previsions, amb un creixement previst del 

5,1% el 2014 (5,5% el juliol). L’FMI espera que la Xina 

creixi una mica menys el 2014, tot i que els perills més 

grans sorgeixen de la combinació d’inflació i baix 

creixement en altres grans emergents, la qual cosa en 

redueix el marge de maniobra per a polítiques 

expansives. Així, el Banc Central del Brasil ha tornat a 

apujar els tipus, per cinquena vegada, a fi de frenar la 

depreciació del real i la sendera alcista dels preus.  

 Els EUA continuen sense acord per augmentar el 

límit del deute i evitar la suspensió de pagaments, 

malgrat que s’espera que s’assoleixi la pròxima 

setmana. Així mateix, el tancament administratiu suma 

el seu desè dia, la qual cosa podria sostreure un 0,4% 

del PIB de 4T. 

Mercats financers i primeres matèries 

Els mercats esperen un desenllaç satisfactori al front 
fiscal nord-americà 

 El president Obama i els congressistes republicans 

apropen posicions, però encara estan lluny de ser 

definitives. Les declaracions recents suggereixen un 

acord de mínims respecte al sostre de deute que permeti 

sortejar el risc d’impagament a curt termini i guanyar 

temps per continuar negociant solucions més duradores 

en matèria pressupostària. D’altra banda, cal interpretar 

el nomenament de J. Yellen com a governadora de la 

Reserva Federal com una aposta per la continuïtat de les 

estratègies monetàries dels darrers anys, decantades 

cap a la laxitud. Aquests factors han ajudat que les 

principals borses internacionals registressin guanys 

importants.  

 La borsa espanyola pren impuls. Després d’una molt 

bona setmana, l’IBEX 35 se situa en màxims de dos 

anys. El sector bancari ha destacat positivament. La 

campanya de presentació de resultats empresarials que 

aviat començarà serà clau per a la continuïtat de la 

tendència alcista. El Tresor ha fet amb èxit una emissió 

sindicada d’obligacions a 31 anys per 4.000 milions 

d’euros, amb un cost del 5,21% i una demanda pròxima 

als 11.000 milions.  

 El petroli es manté vora els 110$, per problemes 

d’oferta a l’OPEP. Axí mateix, el creixement de la 

demanda de coure indica un fons de fortalesa en 

l’economia xina, el major consumidor.  


