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Economia espanyola  
S’interromp la tendència a l’alça en el consum espanyol en la tercera setmana de juliol. La despesa total realitzada 
per les targetes espanyoles en terminals de punt de venda (TPV) més la retirada d’efectiu de caixers de CaixaBank va 
caure un 4% interanual durant la tercera setmana de juliol, un registre 5 p. p. inferior al de la setmana anterior. Si 
s’entra en una mica de detall, la despesa en e-Commerce va empitjorar significativament en registrar una caiguda del 
10%, 9 p. p. més que la setmana anterior. En la mateixa línia, les retirades d’efectiu també van mostrar un pitjor 
acompliment: una caiguda del 16% interanual (11 p. p. més que una setmana abans). En contraposició, el consum 
presencial va mantenir el to i va créixer un 5% interanual, un registre similar al de la setmana anterior (6%). (Vegeu 
Nota Breu per a més detalls). 
 

El saldo comercial de béns va millorar lleugerament al maig: +0,13 p. p. respecte al mes anterior, fins a situar-se en 
el –2,4% del PIB (acumulat de 12 mesos). Amb tot, es tracta d’una millora deguda, íntegrament, al menor dèficit 
energètic davant les estrictes mesures a la mobilitat d’aquell moment, que van propiciar una intensa caiguda de les 
importacions de petroli. Per la seva banda, el dèficit no energètic es va mantenir gairebé sense canvis (–0,3% del PIB), 
encara que darrere d’aquesta estabilitat s’amaguen importants caigudes tant de les exportacions (–16,1% interanual), 
com de les importacions (–16,4% interanual). 

La taxa de morositat es va mantenir estable en el 4,73% al maig, un registre molt similar al del mes anterior (4,75%). 
Amb tot, preveiem que aquesta taxa repunti en els pròxims trimestres davant el gran impacte de la pandèmia del 
coronavirus en l’activitat econòmica. 

Economia portuguesa  
El saldo per compte corrent portuguès empitjora a causa de l’aturada turística. El dèficit per compte corrent es va 
situar en 1.328 milions d’euros en l’acumulat de 12 mesos fins al maig (–0,6% del PIB). Això representa un augment 
del dèficit de 812 milions respecte a un any abans. Bona part del deteriorament es va deure a la forta reducció del 
superàvit de la balança turística. I és que, sens dubte, el sector turístic, que representa al voltant d’un 15% del PIB del 
país, i amb un important component internacional, continua sent el pitjor parat en aquesta crisi. Per la seva banda, el 
dèficit de béns, especialment l’energètic, va millorar, fet que va compensar, en part, el deteriorament de la balança 
turística. Aquesta millora, però, va ser conseqüència de l’aturada de l’activitat econòmica davant les estrictes mesures 
de confinament durant el pic de la pandèmia. En aquest sentit, es tracta d’una millora que s’hauria de revertir 
lentament amb la recuperació gradual de l’activitat, mentre que el turisme seguirà afectat durant més temps. 
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Espanya: activitat de targetes espanyoles en 
TPV i caixers de CaixaBank*
Variació interanual (%)

Nota: *Inclou i-Commerce i reintegraments en caixers CaixaBank.
Font: Dades internes de CaixaBank.
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Economia internacional 
El Consell Europeu va assolir un acord històric sobre el Pla de Recuperació. Gràcies a aquest pla, es crearà un fons de 
€ 750 mM (el 5,4% del PIB de la UE), dels quals € 360mM seran préstecs i € 390mM seran transferències, que es 
desemborsaran als països membres a través de diversos programes. Aquest instrument es finançarà mitjançant deute 
de la UE amb venciments entre 2028 i 2058, recolzat per un augment del sostre de recursos propis del pressupost 
europeu i la possible creació de nous impostos en l’àmbit europeu. Per accedir al fons, cada país haurà de presentar 
un pla d’inversions i de reformes que haurà de ser aprovat per la Comissió Europea i el Consell Europeu (per majoria 
qualificada). El repartiment entre països tindrà en consideració, entre altres elements, la severitat de la crisi el 2020 i 
el 2021. En aquest sentit, Espanya podria arribar a rebre € 140mM, dels quals € 70mM serien en forma de 
transferències. 

Els indicadors de sentiment de les principals economies avançades van continuar millorant al juliol, tot i que els 
rebrots podrien interrompre la tendència. A la zona de l’euro, l’índex de sentiment empresarial compost (el PMI) va 
augmentar fins als 54,8 punts al juliol (48,5 al juny), un increment considerable que, per primera vegada des de febrer, 
el situa per sobre del llindar dels 50 punts. Es tracta d’una recuperació generalitzada, tant per sectors (manufactures i 
serveis), com per països (Alemanya amb 55,5 punts i França amb 57,6 punts). A l’altre costat de l’Atlàntic, el PMI 
compost dels EUA també va millorar al juliol, fins als 50,0 punts (47,9 al juny). Amb tot, es tracta d’una millora una 
mica més tímida a causa de les noves mesures de contenció de la pandèmia necessàries per frenar el fort repunt de 
contagis. En la mateixa línia, l’índex de confiança del consumidor de la zona de l’euro va retrocedir lleugerament al 
juliol, fins als –15 punts (–14,7 al juny), indicatiu de la fragilitat de la recuperació. 
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Mercats financers  

Els mercats financers continuen vacil·lant. La setmana passada, l’apetit pel risc dels inversors va experimentar un 
moviment de més a menys a mesura que avançaven les sessions. L’impuls inicial a la confiança brindat per l’acord del 
Pla de Recuperació de la UE (vegeu secció d’Economia internacional) es va anar diluint a mesura que les tensions entre 
els EUA i la Xina s’incrementaven i els contagis de la COVID-19 s’acceleraven a nivell mundial. Així, els parquets borsaris 
de les economies avançades van finalitzar amb lleugeres cessions (S&P 500 –0,3%, EuroStoxx 50 –1,6%), en part, també 
com a conseqüència de la debilitat dels primers resultats empresarials del 2T. Les borses emergents, però, es van 
mantenir a l’alça (MSCI Emerging Markets + 0,5%), recolzades pels avanços dels índexs d’Amèrica Llatina, i malgrat els 
descensos dels parquets xinesos. En els mercats de primeres matèries, el preu del Brent es va mantenir estable, al 
voltant dels 43 dòlars per barril, i el preu de l’unça d’or va escalar per sobre dels 1.800 dòlars. En aquest context, el 
dòlar es va afeblir respecte a la gran majoria de divises internacionals. 

Els inversors aplaudeixen el Pla de Recuperació de la UE. L’acord dels líders europeus va servir de suport per al mercat 
de bons de la zona de l’euro i, en concret, per als països de la perifèria. Així, els tipus d’interès sobirans a 10 anys 
d’Espanya i de Portugal van caure 6 p. b. i 6 p. b., respectivament, mentre que el d’Itàlia va experimentar una davallada 
encara més gran (–17 p. b.), i es va situar en nivells previs a la crisi sanitària. Per la seva banda, la rendibilitat del Bund 
alemany es va mantenir estable. Finalment, l’euro va ser un altre dels actius beneficiats per l’acord, i es va apreciar 
fins als 1,16 dòlars, la cota més alta en dos anys. 
  

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.  

    24-7-20 17-7-20 Var. setmanal Acumulat 2020 Var. interanual 

Tipus       (punts bàsics) 

Tipus 3 mesos 
Zona euro (Euribor) -0,45 -0,44 -1 -7 -8 
EUA (Libor) 0,25 0,27 -2 -166 -202 

Tipus 12 mesos 
Zona euro (Euribor) -0,29 -0,29 -0 -4 2 
EUA (Libor) 0,46 0,47 -1 -154 -174 

Tipus 10 anys 

Alemanya -0,45 -0,45 0 -26 -7 
EUA 0,59 0,63 -4 -133 -148 
Espanya 0,35 0,41 -6 -12 -2 
Portugal 0,36 0,42 -6 -9 -8 

Prima de risc                                   
(10 anys) 

Espanya 80 86 -6 15 5 
Portugal 80 87 -6 18 -1 

Renda variable       (percentatge) 

S&P 500   3.216 3.225 -0,3% -0,5% 6,3% 
Euro Stoxx 50   3.311 3.366 -1,6% -11,6% -6,1% 
IBEX 35   7.295 7.440 -2,0% -23,6% -20,9% 
PSI 20   4.492 4.480 0,3% -13,8% -12,6% 
MSCI emergents   1.060 1.055 0,5% -4,9% 1,1% 

Divises       (percentatge) 

EUR/USD dòlars per euro 1,166 1,143 2,0% 4,0% 4,7% 
EUR/GBP lliures per euro 0,911 0,909 0,2% 7,7% 1,4% 
USD/CNY yuans per dòlar 7,018 6,992 0,4% 0,8% 2,0% 
USD/MXN peso per dòlar 22,283 22,549 -1,2% 17,7% 17,0% 

Matèries Primeres       (percentatge) 

Índex global   68,2 66,5 2,5% -15,7% -13,4% 
Brent a un mes $/barril 43,3 43,1 0,5% -34,3% -31,7% 

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