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Economia espanyola  
Les dades comencen a mostrar la recuperació de l’activitat econòmica a Espanya. Al maig, l’índex del comerç al detall 
va augmentar un 19,3% respecte a l’abril. Aquest fort repunt mensual es va deure a la reobertura al públic de 

nombrosos locals comercials durant el mes esmentat. En aquest sentit, cal destacar que tot i la reobertura dels 
comerços, el comerç online va mantenir la fortalesa observada en mesos anteriors, amb un creixement intermensual 
del +17,6%. Finalment, cal assenyalar que en termes interanuals l’índex encara es va situar en territori negatiu, després 
de les caigudes mensuals els mesos anteriors (–19,0% interanual). 

El Govern pacta l’extensió dels ERTO fins al setembre i en regula el seu ús en cas de rebrots. L’acord manté els ERTO 
per força major totals i parcials per als propers tres mesos i crea un ERTO per força major en cas d’un rebrot de la 

COVID-19. En cas d’ERTO parcial o per causes objectives econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, 
l’exoneració de les quotes a la Seguretat Social (S. S.) serà parcial, per incentivar la reactivació de treballadors, i amb 

majors reduccions per a aquells treballadors que es reincorporin que per a aquells treballadors que continuïn en ERTO. 
Així mateix, les empreses acollides a ERTO han de mantenir els empleats fins a sis mesos després del seu inici, no 
podran realitzar hores extraordinàries o contractar nous treballadors ni tampoc repartir dividends. Per la seva banda, 

els treballadors en ERTO rebran la prestació per desocupació sense tenir en compte el temps cotitzat a la S. S. i sense 

que això redueixi el seu dret a la prestació. A més, el Govern amplia fins al 30 de setembre les exempcions en les quotes 

d’autònoms per a aquells que hagin cessat la seva activitat i facilita l’accés a la prestació ordinària per cessament 
d’activitat d’aquells autònoms la facturació dels quals es pogués veure reduïda en el 3T més d’un 75%. 

La morositat va caure lleugerament a l’abril, una tendència, però, que es revertirà en els propers mesos. La taxa de 

morositat es va situar en el 4,75% a l’abril, un registre lleugerament inferior al del mes anterior (4,80%). Amb tot, 

preveiem que aquesta taxa repunti en els propers mesos a causa de l’impacte econòmic de la pandèmia. 

Economia portuguesa  

El Banc de Portugal destaca els riscos a l’estabilitat financera després de la COVID-19. L’informe d’estabilitat financera 

del Banc de Portugal destaca com a principals riscos del sector bancari: l’augment de la morositat, la pèrdua de valor 

dels actius immobiliaris i de les carteres de deute públic, la major pressió a la rendibilitat en un entorn de baixos 
ingressos i augment de provisions, i la dificultat de les entitats a reforçar el capital en una unió bancària incompleta. 
Addicionalment, esmenten el risc del cibercrim, associat a una economia i un sistema financer més digitalitzats, i els 
riscos financers associats al canvi climàtic. Pel que fa a les últimes dades publicades, la cartera de crèdit a les llars es 
va desaccelerar a l’abril (1,5% interanual davant de l’1,7% al març), a causa de la moderació de la cartera de crèdit al 

consum per la frenada en la nova producció (–51% interanual a l’abril). En canvi, el crèdit a empreses ajustat per vendes 

de carteres va avançar un 3,3% interanual a l’abril enfront del 2,5% al març, amb una nova producció que va créixer 
un 1% (sense refinançaments). 
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Els indicadors de mercat immobiliari portuguès encara no mostren l’impacte de la pandèmia. El preu de l’habitatge 

va augmentar un 10,3% interanual en el 1T (+4,9% intertrimestral), +4,2 p. p. per sobre de l’avanç del trimestre 
anterior. Les dades de compravenda, tot i això, sí que comencen a reflectir les mesures de confinament per la crisi de 
la COVID-19. En concret, a l’abril (mes en què l’estat d’emergència va estar vigent), aquestes dades van caure un 17,0% 

interanual. Davant d’aquest debilitament de la demanda, cal esperar un alentiment en els preus els propers mesos. 

Economia europea i internacional 

En la seva actualització de juny, l’FMI empitjora el seu pronòstic per a l’economia mundial. El Fons prediu ara una 

caiguda del PIB global del 4,9% (davant del –3,0% en les seves previsions de primavera), i una recuperació més gradual 
(+5,4% enfront del +5,8 anterior). Es tracta d’una contracció generalitzada i d’evolució molt incerta. Per la seva part, 

la més lenta recuperació es deu a una major persistència en les mesures de distanciament social del que es 
pronosticava fa un parell de mesos, a la destrucció permanent del teixit productiu i a un efecte negatiu sobre la 
productivitat davant d’uns costos operatius més alts per les mesures de seguretat sanitària que hauran d’implementar 

les empreses. Finalment, la institució destaca que les mesures fiscals i monetàries estan sent claus per limitar el dany 
econòmic, que, tot i així, s’augura sense precedents en la història moderna. 

Els índexs de sentiment empresarial als EUA i a la zona de l’euro continuen la seva millora al juny, tot i que encara 

se situen en nivells baixos. El PMI compost de la zona de l’euro, elaborat per IHS Markit, va augmentar fins als 47,5 

punts, després d’una recuperació parcial al maig (31,9). Per la seva banda, el PMI compost dels EUA es va situar en els 

46,8 punts, una millora respecte al registre del maig (37,0). Tot i que els índexs encara se situen per sota del límit dels 

50 punts, l’excepcionalitat dels registres recents no ens permet llegir els nivells actuals de la mateixa manera en què 
ho fèiem en temps de «normalitat». En aquest sentit, si bé l’activitat econòmica continua feble, la recuperació 
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 2019  2020 (p)  2021 (p) 

  Economia mundial  2,9  -4,9 5,4 

  Economies avançades  1,7  -8,0 4,8 

          EUA  2,3  -8,0 4,5 

          Zona de l’euro  1,3        -10,2 6,0 

          Espanya  2,0        -12,8 6,3 

  Economies emergents 

  i en desevolupament 

 

 3,7  -3,0 5,9 

          Xina  6,1   1,0 8,2 

Nota: (p) previsió. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI (WEO, juny 2020). 
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d’aquests índexs de sentiment s’ha situat per sobre del que esperava el consens d’analistes. En la mateixa línia, la 

confiança al consumidor de la zona de l’euro va tornar a millorar al juny, fins als –14,7 punts (–18,8 al maig).  

Mercats financers  

La por a un rebrot de la COVID-19 eleva la volatilitat als mercats financers. El contrast entre, d’una banda, els temors 

sobre el rebrot dels contagis i les delicades relacions comercials entre els EUA i la Xina i, de l’altra, uns indicadors 
d’activitat una mica millors del que s’esperava pel consens d’analistes (vegeu la secció d’Economia europea i 

internacional), va afavorir l’increment de la volatilitat. En aquest entorn d’incertesa, les pèrdues van dominar en la 

majoria d’índexs borsaris (S&P 500 –2,9%, EuroStoxx 50 –2,0% i MSCI Emerging Markets –0,2%), principalment pel 

descens dels sectors més vinculats al cicle econòmic. Al mercat de renda fixa, els inversors van optar per la compra de 
deute sobirà dels EUA i Alemanya, i van forçar la cessió dels tipus d’interès a 10 anys en 5 p. b. i 7 p. b., respectivament. 

A la perifèria de la zona de l’euro, les primes de risc es van mantenir estables. Al mercat de divises, els dubtes dels 
inversors també van generar un augment de la preferència per aquelles divises amb un perfil més defensiu, com el 

dòlar, que es va apreciar de manera generalitzada. Finalment, el preu del barril de Brent es va mantenir al voltant dels 
41 dòlars, afermat pel compromís de retallades per part de l’OPEP i els seus aliats i per una millora de la demanda 
global. 

El BCE respon als dubtes del Tribunal Constitucional alemany. Les actes de l’última reunió del BCE (4 de juny) van 

destacar per contenir una discussió (més extensa del que és habitual) sobre els efectes de les mesures monetàries del 

BCE i la seva avaluació en termes de costos i beneficis. Això és, precisament, la informació que el Tribunal 

Constitucional d’Alemanya va demanar, en la seva sentència del passat 5 de maig, perquè el Bundesbank continuï 
participant en el programa de compres APP de BCE. En aquesta discussió, els membres del BCE van concloure que les 
compres d’actius implementades sota els programes APP i PEPP són una mesura proporcional a les exigències de la 
conjuntura econòmica dels últims anys i, a més, han assenyalat que el disseny dels programes incorpora mesures per 
mitigar els efectes no desitjats que puguin tenir. D’altra banda, les actes també van reiterar la visió que la zona de 

l’euro s’enfronta a una conjuntura molt exigent (raó per la qual es va decidir estendre el programa de compres d’actius 
per la pandèmia, l’anomenat PEPP, tant en grandària com en durada). A més, les actes també han recalcat que 
l’escenari és extraordinàriament incert i que el BCE està preparat per tornar a reajustar els seus instruments, fet que 
podria traduir-se en un nou ajust en la quantitat i la composició de l’esmentat PEPP. 
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Dades previstes del 29 de juny al 5 de juliol
29 Espanya Avanç de l'IPC (juny) 1 EUA ISM manufactures (juny), actes del FOMC

Zona euro Índex de sentiment econòmic (juny) Japó Tankan (2T)

30 Espanya Desglossament del PIB, taxa d'estalvi de les llars (1T) Global PMI manufactures (juny)

Portugal Producció industrial, vendes al detall (maig) 2 Espanya Nowcasting (2T), entrada de turistes estrangers (maig)

Portugal Enquesta de conjuntura d'empreses i consumidors (maig) Espanya Afiliats a la Seg. Social i atur registrat (juny)

Zona euro Avanç de l'IPC (juny) Zona euro Atur (maig)

Xina PMI manufactures (juny) EUA Ocupació (juny)

1 Espanya PMI manufactures (juny) 3 Espanya PMI serveis i compost (juny)

Pols Econòmic és una publicació de CaixaBank Research, que conté informacions i opinions procedents de fonts que considerem fiables. Aquest document té un propòsit merament 
informatiu, per la qual cosa CaixaBank no es responsabilitza en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank Research i poden estar subjectes 
a canvis sense notificació prèvia.  

26-6-20 19-6-20 Var. setmanal Acumulat 2020 Var. interanual

Tipus
Zona euro (Euribor) -0,40 -0,41 0 -2 -6

EUA (Libor) 0,31 0,31 +0 -160 -201

Zona euro (Euribor) -0,20 -0,17 -3 5 2

EUA (Libor) 0,57 0,58 -1 -143 -161

Alemanya -0,48 -0,42 -7 -30 -16

EUA 0,64 0,69 -5 -128 -137

Espanya 0,46 0,49 -4 -1 6

Portugal 0,46 0,51 -5 2 -2

Espanya 94 91 3 29 22

Portugal 94 92 2 31 14

Renda variable
S&P 500 3.009 3.098 -2,9% -6,9% 2,3%

Euro Stoxx 50 3.204 3.269 -2,0% -14,4% -7,8%

IBEX 35 7.178 7.414 -3,2% -24,8% -22,0%

PSI 20 4.359 4.461 -2,3% -16,4% -15,1%

MSCI emergents 999 1.001 -0,2% -10,4% -5,3%

Divises
EUR/USD dòlars  per euro 1,122 1,118 0,4% 0,1% -1,4%

EUR/GBP l l iures  per euro 0,909 0,905 0,5% 7,5% 1,5%

USD/CNY yuans  per dòlar 7,078 7,071 0,1% 1,7% 3,1%

USD/MXN peso per dòlar 23,052 22,633 1,9% 21,8% 19,9%

Matèries Primeres
Índex global 63,2 64,6 -2,1% -21,8% -20,6%

Brent a  un mes $/barri l 41,0 42,2 -2,8% -37,8% -38,4%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.
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