
 

 

Pols Econòmic Estudis i Anàlisi Econòmica 
Análisis Económico Del 18 al 24 de novembre de 2013 

Espanya: previsions OCDE 
%  

42 Actual Anterior 

 2013 2014 2013 2014 

PIB (% var. anual) -1,3 0,5 -1,7 0,4 

Taxa d’atur  
(% població activa) 

26,4 26,3 27,3 28,0 

Saldo públic (% PIB) -6,7 -6,1 -6,9 -6,4 

Font: “la Caixa” Research, a partir de dades de l’OCDE. 
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Espanya: exportacions de bens per destí 
Variació interanual de les dades nominals, % 
 

Font: "la Caixa" Research, a partir de dades del Dept. de Duanes. 
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Eurozona: indicadors d'actividad 
Índex PMI de manufactures 
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Espanya: taxa de morositat i crèdit bancari 
Dubtosos sobre crèdit total, %           Variació interanual, % 

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

La millora de l’economia convenç però cal mantenir 

l’esforç reformador  

 L’OCDE eleva la previsió de creixement de 

l’economia espanyola gràcies a l’impuls de la 

demanda externa i el millor to del consum de les llars. 

Les millors perspectives econòmiques haurien de 

permetre que la taxa d’atur comenci a baixar el 2013 

(abans l’OCDE esperava que continués creixent). 

 Espanya compleix els objectius fixats per la troica, 

però encara s’han de fer reformes. Es reconeixen els 

esforços duts a terme pel Govern en matèria de reforma 

bancària i d’ajust fiscal. No obstant això, en tots dos 

casos, la debilitat de la recuperació exigeix que l’esperit 

reformador es mantingui a fi d’assolir l’objectiu de dèficit 

el 2014 (5,8% del PIB).  

 Fre de les exportacions de béns el 3T. El menor 

avanç de les vendes fora de l’UE explica el menor pols 

de les exportacions. Tot i així, la millora de la demanda 

dels països de l’UE (+6,5% interanual el 3T) permet 

pensar que el sector exterior podrà continuar exercint de 

motor de la recuperació.  

 Augment intens de la taxa de morositat el setembre 

fins al 12,7% (12,1% l’agost). L’increment dels crèdits 

dubtosos, per la fi del termini per reclassificar el crèdit 

refinançat, explica gran part d’aquest increment. A més, 

la caiguda del crèdit (del 12,9% interanual) també va 

contribuir a elevar la ràtio de mora. S’espera, però, que 

la fi de les reclassificacions en redueixi el ritme 

d’augment.  

Unió Europea 

L’economia europea mostra una recuperació a 

velocitats distintes 

 Alemanya lidera la recuperació. El PMI de 

manufactures de l’eurozona augmenta el novembre, 

però amb diferències importants entre països: els 

indicadors alemanys mostren senyals de fortalesa 

mentre que els francesos empitjoren, reflectint la major 

vulnerabilitat de l’economia gal·la. Pel que fa a la 

demanda, les dades de novembre són una mica més 

fluixes i recorden que, tot i que el procés de recuperació 

continua en marxa, és fràgil: la confiança del 

consumidor va retrocedir malgrat que continua per sobre 

del nivel de 3T.  

 El compte corrent de l’eurozona millora, però és un 

reflex de la debilitat de la demanda interna. El setembre, 

el superàvit va arribar 2,0% del PIB (ac. 12 mesos). Tot i 

això, la millora es deu a la caiguda de les importacions 

de béns (-3,5% interanual) superior a la de les 

exportacions (-1,5%). 



   

 
Pulso Económico – del 18 al 24 de novembre de 2013 

Dades previstes del 25 de nov. a l’1 de des.  

26 Espanya 
Execució pressupostària Estat (oct.), 
Hipoteques (oct.) 

 EUA 
Habitatges iniciats (set.-oct.), Case-
Shiller (set.), confiança del consumidor 
(nov.) 

27 Espanya Vendes al detall (oct.) 

28 Espanya 
Contabilitat Nacional Trimestral (3T), 
Avanç IPC (nov.)  

 Eurozona Índex de Sentiment Econòmic (nov.) 

29 Espanya Balança de Pagaments (set.) 

 Eurozona Atur (oct.), Avanç IPC (nov.) 

 Japó 
IPC (oct.), prod. industrial (oct.), 
ocupació (oct.) 

 Polònia PIB (3T) 

 
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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EUA: IPC 
Variació interanual, % 

22-11-13 var. setm. 2013

Tipus 3 mesos Zona euro 0,22 0,01 0,04

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

Tipus 1 any Zona euro 0,49 0,00 -0,05

Tipus 10 anys Bund alemany 1,75 +0,04 0,43

EUA 2,74 +0,04 0,99

Espanya 4,10 0,04 -1,16

$/€ 1,356 0,01 +0,04

Dow Jones 16.065 0,6% 22,6%

Euro Stoxx 50 3.056 0,0% 15,9%

IBEX 35 9.677 -0,2% 18,5%

Brent a un mes $/barril 111,1 2,4% -0,1%

Font: B loomberg.

Cotitzacions de mercats

Economía  internacional 

Els EUA confirmen que el shutdown va tenir un impacte 
limitat, i l’economia de Mèxic sorprèn a l’alça 

 Als EUA els preus són moderats i l’activitat mostra 

una certa millora.  L’IPC d’octubre va pujar un 1,0% 

interanual, una mica menys del que s’esperava a causa 

de l’efecte d’un petroli més barat. L’IPC subjacent, que 

exclou l’energia i els aliments, es va incrementar un 

1,7%. Aquest comportament moderat de la inflació deixa 

marge a la Fed per perllongar les seves polítiques 

expansives. D’altra banda, la dada positiva de les 

vendes al detall, que van avançar un 4,0% interanual en 

el còmput sense automòbils i benzina, apunta a un 4T 

una mica millor del que es preveia. 

 El PIB de Mèxic va tornar al terreny positiu el 3T en 
registrar un +0,8% intertrimestral (+1,3% interanual), 
batent les previsions del consens. Aquesta acceleració 
s’ha vist reforçada per la recuperació de l’activitat 
industrial i la fortalesa dels serveis. Tot això, en un 
entorn d’impuls de les reformes estructurals, factor 
esperançador per al creixement del país a llarg termini.  
 

 L’esperada liberalització financera a la Xina, més a 
prop.  Els detalls que s’han conegut apunten a cinc 
línies d’acció: flexibilització canviària, liberalització dels 
tipus d’interès, convertibilitat de la balança de 
pagaments, modernització regulatòria i reforç del 
sistema de garantia de dipòsits.  
 

Mercats financers i primeres matèries 

Els mercats encaren la recta final de l’any en un context 
estable i parant l’orella a la Fed  

 Les actes de la Fed indiquen que, malgrat que 

s’iniciï el tapering, la política monetària als EUA 

continuarà sent laxa. L’acta de l’ultima reunió de la Fed 

deixa entreveure que els membres del Comitè Federal 

del Mercat Obert “esperen de forma general” que les 

dades confirmin que serà apropiat començar a reduir les 

compres de bons més aviat que tard, cosa que la major 

part d’analistes pronostica que succeirà el 1T 2014. Tot i 

així, la política d’orientació de la Fed continua inalterada, 

reiterant que mantindrà els tipus d’interès a la zona del 

zero per cent durant un període extens de temps. Els 

mercats borsaris van acollir aquestes notícies amb una 

calma relativa.  

 El Tresor d’Espanya va cobrir sense ensurts les 

necessitats de finançament per al 2013. El Tresor va 

col·locar 3.500 milions d’euros en lletres a sis i dotze 

mesos pagant una rendibilitat del 0,49% y 0,68%, 

respectivament. Amb aquesta emissió, la institució ja ha 

cobert el 99,4% de les seves necessitats per al 2013. Al 

mercat secundari, la yield a deu anys continua oscil·lant 

ordenadament al voltant del 4,10%. 

 

 El Brent continua a prop dels 110$ i l’or baixa al 

mínim de sis mesos per l’expectativa d’inici del 

tapering de la Fed, després de les dades positives de 

l’activitat.   


