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Economia espanyola  

La facturació de les empreses espanyoles es va recuperar al maig, tot i que molt lleument. Tant la xifra de negocis 

del sector industrial com la del sector serveis van moderar la seva caiguda interanual al maig (–29,3% i –32,3%, 

respectivament), enfront de les contraccions del mes d’abril (–40,6% i –41,4%, respectivament). Amb tot, les xifres 

continuen reflectint el fort impacte que han tingut les mesures de confinament en l’activitat econòmica. De cara als 

propers mesos, es preveu que la facturació segueixi millorant de la mà de la major mobilitat permesa. En aquest sentit, 

segons dades internes de CaixaBank, la despesa amb targetes durant la segona setmana del mes de juliol va continuar 

mostrant una marcada evolució a l’alça del consum (vegeu la Nota Breve). Amb tot, els rebrots en diferents punts de 

la nostra geografia mostren la fragilitat de la recuperació. 

La inflació a Espanya va augmentar al juny de la mà dels preus energètics. La inflació general es va situar en el –0,3% 

interanual, 6 dècimes per sobre del registre del mes anterior. Els components no subjacents (especialment el preu dels 

carburants) van explicar la totalitat del repunt de la inflació en el mes. Per la seva banda, la inflació subjacent va baixar 

1 dècima, fins a situar-se en l’1,0%. De cara als propers mesos, la inflació es mantindrà en cotes baixes davant d’una 

demanda interna que es mantindrà feble com a conseqüència de la crisi de la COVID-19. 

Les compravendes d’habitatge a Espanya es desplomen. En concret, van caure un 53,7% interanual al maig, per sobre 

de la caiguda del mes anterior (–39,2%), i van patir la major contracció des de l’inici de la sèrie històrica el 2007. 

Aquesta dada és coherent amb l’evolució de la crisi de la COVID-19, atès que les dades de compravendes tenen 

aproximadament un mes de decalatge (el temps que habitualment es triga a registrar la propietat), de manera que la 

caiguda fa referència principalment a l’activitat que es va realitzar el mes d’abril (mes de confinament total). Preveiem 

que les compravendes es recuperin en els pròxims mesos, encara que de forma molt gradual. Per la seva banda, en el 

1T 2020, el deute de les llars sobre el PIB es va mantenir invariat respecte al trimestre anterior, en el 56,9%, mentre 

que la ràtio d’endeutament de les empreses es va incrementar 6 dècimes, fins al 93,7%. Tot i el lleuger increment, 

l’endeutament de les empreses encara es va situar 3,3 p. p. per sota del registre d’un any abans. Cal esperar que les 

dades del segon trimestre reflecteixin un repunt més marcat. 

Economia portuguesa  

Indicadors d’activitat mixtos a Portugal. En negatiu, l’indicador de clima econòmic, que reflecteix el sentiment dels 

diferents sectors del país, va baixar fins al –4,4% al juny (–3,2% al maig). En la mateixa línia, l’índex de confiança dels 

consumidors també va empitjorar (–33,1 punts, enfront dels –29,1 al maig). En positiu, els pagaments amb targeta van 

augmentar durant el mes de juny, igual que el consum d’electricitat, que es va incrementar un 21,5% en la setmana 

que va acabar el 15 de juliol respecte a una setmana abans. Amb tot, cal esmentar que aquest consum elèctric encara 

es va situar per sota dels nivells d’un any abans. 
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El turisme a Portugal continua sent el sector més impactat per la crisi de la COVID-19. Al maig, l’activitat turística va 

ser pràcticament nul·la. En concret, es van comptabilitzar gairebé 150.000 turistes, fet que representa una caiguda 

d’aquesta dada (tant de turistes nacionals com d’internacionals) de gairebé el 95% respecte a un any abans. En la 

mateixa línia, i com era d’esperar, els ingressos del sector van baixar una mica per sobre del 97%, en un context en què 

la major part dels establiments turístics van romandre tancats. 

Economia internacional 

Rebot econòmic a la Xina. El PIB va avançar un 11,5% intertrimestral en el 2T 2020 (+3,2% interanual), fet que suposa 

un repunt ràpid i important després de la caiguda de l’activitat en el 1T (–10,0% intertrimestral i –6,8% interanual) a 

causa de l’impacte del coronavirus (vegeu la Nota Breve). Aquesta millora és la combinació de dos factors. D’una banda, 

la demanda interna s’ha recuperat de forma notable –en alguns sectors com l’immobiliari o a les manufactures el rebot 

ha estat fort– De l’altra, el sector exterior ha aguantat millor del que s’esperava (al juny, per exemple, les exportacions 

van créixer el 0,5% interanual), en part, gràcies a les exportacions relacionades amb la COVID-19. Les dades d’activitat 

de juny, que es van publicar al mateix temps que la dada del PIB, van mostrar un to més dinàmic que al maig. La 

producció industrial va avançar el 4,8% interanual (4,4% al maig) i les vendes al detall van caure un 1,8% interanual  

(–2,8% al maig). En els propers mesos esperem que l’economia xinesa consolidi la recuperació apuntada en el 2T a la 

calor d’un estímul fiscal que impulsarà la inversió en infraestructures. 
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Durant el cap de setmana, el Consell Europeu no va arribar a un acord sobre el pla de recuperació i el nou pressupost 

europeu. Amb tot, segueixen les negociacions a principis d’aquesta mateixa setmana. En aquestes negociacions s’estan 

estudiant noves xifres de transferències (390.000 milions d’euros, enfront dels 500.000 proposats per la Comissió 

Europea a finals de maig). Així mateix, hi ha altres punts conflictius que queden per acordar: els processos d’aprovació 

dels plans de recuperació nacionals i la condicionalitat sobre el respecte a l’Estat de dret. En aquest context, l’activitat 

continua recuperant-se a la zona de l’euro. Així, al maig, la producció industrial va augmentar un 12,4% respecte a 

l’abril. Amb tot, encara roman en nivells reduïts (un 18% per sota del seu nivell de febrer), després de les fortes 

caigudes intermensuals al març i l’abril (–11,8% i –18,2%, respectivament). Per la seva banda, les vendes d’automòbils 

a la UE van augmentar considerablement el mes de juny, tot i que, de nou, encara es troben un 22,3% per sota dels 

nivells de fa un any. 

Les dades d’activitat nord-americanes continuen mostrant una millora de l’economia, tot i que els nous brots de 

coronavirus exposen la seva fragilitat. L’índex de producció industrial va augmentar de forma significativa al juny 

(+5,4% intermensual), davant d’una millora en la majoria dels sectors manufacturers. Amb tot, aquesta xifra encara se 

situa un 10,9% per sota dels nivells del febrer. Per la seva banda, les vendes al detall també van millorar 

considerablement: amb un increment del 7,5% al juny respecte al maig i després d’un important rebot el mes anterior, 

l’indicador de vendes ja se situa en nivells propers als de principis d’any (prepandèmia). En aquest context, la inflació 

general va augmentar 5 dècimes, fins al 0,6% al juny, després del primer augment intermensual dels preus des del mes 

de febrer. Per la seva banda, la inflació subjacent es va mantenir en l’1,2%. De cara als propers mesos, preveiem que 

prossegueixi la millora de l’activitat econòmica, tot i que el repunt de contagis en nombroses regions del país és un 

indicatiu de la fragilitat de la recuperació. 

Mercats financers  

Els inversors segueixen debatent-se entre la recuperació econòmica i els riscos de la pandèmia. Igual que en les 

setmanes anteriors, l’evolució dels mercats financers va ser reflex de la manca d’una direcció clara de les expectatives 

dels inversors. En concret, es van debatre entre les notícies positives, que van arribar de la mà dels indicadors 

econòmics i dels avanços cap a una vacuna contra el coronavirus, i les notícies negatives, vinculades a les tensions 

entre els EUA i la Xina i a l’augment dels contagis del virus. En aquest context, els principals índexs borsaris van finalitzar 

la setmana amb signe mixt: amb ascensos en les economies desenvolupades (S&P 500 1,2% i EuroStoxx 50 2,1%), on 

va començar la publicació de resultats empresarials del 2T, i cessions en les emergents (MSCI Emerging Markets  

–1,3%), motivades principalment per la borsa xinesa. En el deute sobirà, els tipus d’interès dels EUA i Alemanya es van 

mantenir relativament estables, igual que les primes de risc de la perifèria de la zona de l’euro, beneficiades pel 

missatge del BCE (vegeu la següent notícia) i a l’espera d’avanços en el pla de recuperació de la UE (vegeu la secció 

d’Internacional). Per la seva banda, l’augment gradual de la demanda de Brent va afavorir que el preu del barril es 
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mantingués al voltant dels 43 dòlars. Així mateix, l’OPEP i els seus aliats van anunciar l’inici (encara que pausat) de la 

recuperació de l’oferta a l’agost (segons el previst en l’acord de juny). Finalment, l’euro es va apreciar enfront del dòlar 

(fins als 1,14 dòlars) i va aconseguir nivells previs a la pandèmia. 

El BCE manté totes les mesures en marxa. Després de guanyar-se un matalàs de temps amb una actuació contundent 

i ràpida davant de la COVID-19, el BCE va centrar la seva reunió del juliol a repassar l’estat de l’economia i l’efectivitat 

de les mesures preses en els mesos anteriors. Els membres de Consell de Govern (CG) van valorar positivament la 

implementació i transmissió de les mesures de política monetària, i van destacar la reducció del risc de fragmentació 

financera i la recuperació d’unes condicions més acomodatícies. En el mateix sentit, el BCE també va constatar que 

l’economia s’ha reactivat i l’activitat s’està recuperant (vegeu la Nota Breve). No obstant, el CG va emfatitzar que els 

indicadors es troben clarament per sota dels nivells prepandèmia, la inflació s’ha debilitat, l’entorn financer continua 

sent molt exigent i, a més, predominen els riscos a la baixa sobre les seves previsions macroeconòmiques (caiguda del 

PIB propera al 9% el 2020 i una inflació inferior a l’1,5% el 2021-2022). Així, el BCE va reafirmar que la seva política 

monetària es mantindrà en un terreny molt acomodatici (amb la continuïtat dels tipus d’interès en mínims, compres 

d’actius en volums molt significatius i fortes injeccions de liquiditat) i va reiterar que farà el necessari per donar suport 

a la zona de l’euro en aquesta crisi. 

 

 

  

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.  

17-7-20 10-7-20 Var. setmanal Acumulat 2020 Var. interanual

Tipus
Zona euro (Euribor) -0.44 -0.44 0 -6 -7

EUA (Libor) 0.27 0.27 +0 -164 -199

Zona euro (Euribor) -0.29 -0.28 -1 -4 2

EUA (Libor) 0.47 0.48 -1 -153 -169

Alemanya -0.45 -0.47 2 -26 -12

EUA 0.63 0.64 -1 -129 -143

Espanya 0.41 0.41 0 -6 2

Portugal 0.42 0.42 0 -2 -4

Espanya 86 88 -2 20 15

Portugal 87 88 -2 24 8

Renda variable
S&P 500 3,225 3,185 1.2% -0.2% 8.3%

Euro Stoxx 50 3,366 3,296 2.1% -10.1% -3.3%

IBEX 35 7,440 7,321 1.6% -22.1% -18.9%

PSI 20 4,480 4,465 0.3% -14.1% -13.9%

MSCI emergents 1,055 1,069 -1.3% -5.3% -0.2%

Divises
EUR/USD dòlars  per euro 1.143 1.130 1.1% 1.9% 1.8%

EUR/GBP l l iures  per euro 0.909 0.895 1.6% 7.5% 1.3%

USD/CNY yuans  per dòlar 6.992 7.002 -0.1% 0.4% 1.6%

USD/MXN peso per dòlar 22.549 22.445 0.5% 19.1% 18.5%

Matèries Primeres
Índex global 66.5 66.6 -0.2% -17.8% -16.2%

Brent a  un mes $/barri l 43.1 43.2 -0.2% -34.6% -30.9%

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