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Economia espanyola  

La confiança empresarial espanyola es manté continguda en els primers compassos de la recuperació. L’índex de 

confiança empresarial, que recull l’opinió dels responsables de les empreses sobre la marxa del seu negoci, es va 

mantenir invariat en els 95,5 punts. Aquest índex es compon d’una valoració del trimestre entrant i una altra del 

trimestre que finalitza. Així, el saldo d’expectatives en relació amb el tercer trimestre (la diferència entre la proporció 

de respostes positives menys la de respostes negatives), tot i que es va mantenir en negatiu, va millorar respecte al 

trimestre anterior (–47,2 punts en el 3T davant dels –72,0 punts en el 2T). No obstant això, aquesta millora en les 

expectatives va ser compensada per la mala valoració del trimestre que finalitza. Per la seva banda, al maig, mes en 

què es va iniciar el procés de desescalada, la producció industrial va repuntar un 14,7% respecte al mes anterior, 

ajudada per la recuperació dels béns de consum durador (creixement d’un 100,5% intermensual), béns d’equipament 

(creixement d’un 51,2% intermensual) i béns intermedis (creixement d’un 19,7% intermensual). Amb tot, en termes 

interanuals, l’índex encara es va mantenir en terreny negatiu: un 24,5% per sota dels registres de l’any anterior. 

El Govern espanyol aprova un segon programa de suport públic a la solvència i la inversió empresarial. El programa 

inclou una nova línia d’avals de l’ICO (40.000 milions d’euros) destinada a projectes d’inversió empresarial, amb un 

especial èmfasi en projectes de sostenibilitat mediambiental i digitalització. Així mateix, el programa inclou un fons de 

suport a la solvència d’empreses estratègiques (10.000 milions d’euros) gestionat a través de la Societat Estatal de 

Participacions Industrials (SEPI). Aquest fons de caràcter temporal aportarà capital públic mitjançant diversos 

instruments de participació en aquelles empreses estratègiques en dificultats per la COVID-19. L’ajuda haurà de ser 

sol·licitada per l’empresa i aprovada pel Consell Gestor de Fons, sent necessària l’autorització del Consell de Ministres. 

D’altra banda, el Consell de Ministres va prorrogar fins al setembre la moratòria hipotecària i de pagament de lloguer, 

la moratòria de crèdits al consum i la prohibició de tall de subministraments bàsics per impagament per a aquelles 

persones en situació de vulnerabilitat. 

Economia portuguesa  

Recuperació dels indicadors d’activitat portuguesos de la mà del desconfinament. La facturació industrial es va 

recuperar un 13,4% intermensual al maig, tot i que encara se situa molt per sota dels nivells de principis d’any. Va 

destacar el fort increment dels béns d’inversió (+89,4% intermensual), mentre que en l’àmbit dels béns de consum va 

destacar l’augment dels de consum durador (+39,3% intermensual). Per la seva banda, el volum de negocis en el sector 

de l’hostaleria i la restauració es va recuperar un 44,6% respecte a l’abril, tot i que aquest també se situa en nivells 

molt continguts pel que fa a principis d’any. 
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Economia internacional 

El sentiment econòmic global millora, tot i que encara se situa en nivells baixos. Al juny, l’indicador compost PMI va 

pujar fins als 47,7 punts, una millora d’11,4 punts respecte al nivell de maig. Tot i que es tracta de la pujada mensual 

més alta des que es publica l’índex, cal assenyalar que els nivells actuals encara impliquen que l’activitat continua molt 

feble i que l’impacte del coronavirus continua sent intens i generalitzat. De fet, dels 14 països que componen 

l’indicador, només en tres (Xina, França i Austràlia) l’índex es va situar per sobre dels 50 punts. Per sectors, els ritmes 

d’activitat de serveis i manufactures van ser semblants. Finalment, és rellevant esmentar l’avanç considerable en el 

subcomponent de futura producció (dels 50,5 punts del maig als 57,5 punts del juny), indicatiu de la millora en les 

perspectives en els propers mesos. 

 
 

En la seva revisió d’estiu, la Comissió Europea rebaixa les seves previsions econòmiques per a la zona de l’euro i 

preveu un impacte de la crisi més profund i durador. La institució preveu una contracció de l’activitat econòmica del 

8,8% el 2020 (–7,2% a l’abril) i una recuperació incompleta el 2021, amb un creixement del 6,5% (+6,7% a l’abril). 

Alemanya va ser l’única economia on es va revisar el creixement a l’alça el 2020, mentre que van destacar les fortes 

rebaixes de Portugal i França. Amb tot, aquestes noves previsions encara no tenen en compte el possible impacte del 

Pla de Recuperació proposat per la Comissió i que podria ser aprovat aquesta mateixa setmana pel Consell Europeu. 
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Les vendes al detall de la zona de l’euro van millorar de forma substancial al maig. En concret, van créixer un 17,8% 

respecte a l’abril. Així i tot, per al conjunt de la zona de l’euro, aquestes xifres encara se situen un 7,4% per sota del 

nivell de febrer, indicatiu del fort impacte de la pandèmia en l’activitat econòmica. A Alemanya, però, l’índex de vendes 

al detall ja va aconseguir el nivell de febrer, en bona part, davant unes mesures de contenció que es van aixecar més 

ràpidament que a la resta dels països de la regió. Per la seva banda, la producció industrial també s’està recuperant, 

tot i que, de nou, roman en nivells reduïts en la majoria de les economies europees. 

Els indicadors nord-americans de juny van continuar mostrant una millora en l’activitat, que es podria veure 

interrompuda davant els nous rebrots en diferents estats. L’índex de sentiment empresarial (ISM) per als serveis va 

augmentar de forma molt pronunciada (+11,7 punts), fins als 57,1 punts al juny. De nou, i com ja va passar la setmana 

passada amb el seu homòleg de manufactures, és destacable l’emplaçament de l’índex per sobre dels 50 punts. Tot i 

així, es tracta d’una recuperació encara fràgil, especialment davant el repunt de contagis dels últims dies, la qual cosa 

ha obligat a nombrosos estats a tornar a aplicar restriccions a la mobilitat. En aquest sentit, l’índex d’activitat setmanal 

de la Fed de Nova York (construït a partir de 10 indicadors d’alta freqüència) mostra un lleu empitjorament en el ritme 

de recuperació durant l’última setmana. 

Mercats financers  

La cautela torna als mercats financers. La setmana passada, els temors davant l’augment dels contagis per coronavirus 

i les tensions geopolítiques entre els EUA i la Xina (per la nova Llei de Seguretat a Hong Kong) es van imposar a 

l’optimisme dels inversors de la mà de la recuperació gradual dels indicadors d’activitat. Això es va traduir en un 

increment de l’aversió al risc i en una preferència gradual per actius refugi. Així, els principals índexs borsaris de les 

economies desenvolupades van concloure amb signe mixt (S&P 500 +1,8% i EuroStoxx 50 0,1%), mentre que en el bloc 

emergent es van imposar els guanys (MSCI Emerging Markets 3,5%) gràcies al notable avanç de la borsa xinesa. Al 

mercat de renda fixa, l’augment de l’aversió al risc va suposar un descens dels tipus d’interès sobirans als EUA i 

Alemanya (–3 p. b. i –3 p. b., respectivament). A la perifèria de la zona de l’euro, les primes de risc es van mantenir 

estables, aspecte al qual també va contribuir la confirmació del ràting d’Itàlia per Fitch a BBB–. Per la seva banda, el 

preu del barril de Brent va pujar fins als 43 dòlars, tot i la preocupació pel futur de la demanda de cru davant els rebrots 

de la pandèmia. Addicionalment, el preu de l’unça d’or es va situar per sobre dels 1.800 dòlars (el nivell més alt des 

del 2011), impulsat pel seu paper d’actiu refugi. Al mercat de divises, l’augment de l’aversió al risc va suposar 

l’apreciació del dòlar enfront de les principals monedes globals, aspecte que també va beneficiar el ien i el franc suís. 

Previsions del PIB de la Comissió Europea 
Variació anual (%) 

 
Previsió 

estiu del 2020 

 Var. respecte previsió  
primavera del 2020 

         2020 2021         2020           2021 

Zona euro -8,8 6,5  -1,6 -0,2 

Alemanya -6,3 5,3   0,2 -0,6 

França -10,6 7,6  -2,4  0,2 

Itàlia -11,2 6,1  -1,7 -0,4 

Espanya -10,9 7,1  -1,5  0,1 

Portugal -9,8 6,0  -3,0  0,2 
  

 Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea 

 (European Economic Forecast, estiu del 2020). 
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Els fluxos de capitals retornen a les economies emergents. Al juny, i segons estimacions de l’Institut Internacional de 

Finances, els fluxos nets de capital cap als països emergents van ascendir fins als 33.000 milions de dòlars (enfront dels 

4.100 milions del maig i a la sortida de 88.000 milions del març). La desescalada dels confinaments en la majoria 

d'aquests països i la millora de la confiança dels inversors estrangers van afavorir aquesta recuperació dels fluxos. Així 

mateix, molts d’aquests països van realitzar noves emissions de deute sobirà aprofitant l'entorn de baixos tipus 

d’interès imperant a nivell global, aspecte que també hauria impulsat la captació de fluxos inversors internacionals. 

Per regions, si bé la millora va ser generalitzada, Àsia va continuar liderant l’entrada de capitals (17.100 milions de 

dòlars), seguida d’Amèrica Llatina (7.300 milions), EMEA (4.400 milions) i Europa de l’Est (4.200 milions). 

 

 

 

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.  

10-7-20 3-7-20 Var. setmanal Acumulat 2020 Var. interanual

Tipus
Zona euro (Euribor) -0.44 -0.44 -1 -6 -8

EUA (Libor) 0.27 0.28 -1 -164 -205

Zona euro (Euribor) -0.28 -0.24 -5 -4 0

EUA (Libor) 0.48 0.51 -3 -152 -175

Alemanya -0.47 -0.43 -3 -28 -26

EUA 0.64 0.67 -3 -128 -148

Espanya 0.41 0.45 -3 -6 -16

Portugal 0.42 0.43 -1 -2 -24

Espanya 88 88 0 23 10

Portugal 88 86 2 26 2

Renda variable
S&P 500 3,185 3,130 1.8% -1.4% 5.7%

Euro Stoxx 50 3,296 3,294 0.1% -12.0% -5.8%

IBEX 35 7,321 7,404 -1.1% -23.3% -21.2%

PSI 20 4,465 4,405 1.4% -14.4% -14.5%

MSCI emergents 1,069 1,033 3.5% -4.1% 1.7%

Divises
EUR/USD dòlars  per euro 1.130 1.125 0.5% 0.8% 0.3%

EUR/GBP l l iures  per euro 0.895 0.901 -0.7% 5.8% -0.1%

USD/CNY yuans  per dòlar 7.002 7.067 -0.9% 0.6% 1.8%

USD/MXN peso per dòlar 22.445 22.387 0.3% 18.6% 18.2%

Matèries Primeres
Índex global 66.6 65.6 1.5% -17.6% -17.8%

Brent a  un mes $/barri l 43.2 42.8 1.0% -34.5% -35.2%

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

(punts bàsics)
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