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Economia espanyola  

Els vaivens de la pandèmia perjudiquen l’activitat espanyola. Al setembre, l’índex PMI del sector serveis es va 

ressentir davant l’augment de casos per coronavirus i va cedir 5,3 punts fins a situar-se en els 42,4 punts. Es tracta del 

menor registre des del maig i apunta a una contracció de l’activitat al sector. En positiu, la producció industrial va 

mantenir la tendència de recuperació el mes d’agost: retrocés del 5,7% interanual, 0,5 p. p. inferior a la caiguda 

interanual del mes anterior. 

El Govern espanyol va empitjorar les previsions de l’economia espanyola en la seva revisió del quadre 

macroeconòmic. Segons les noves estimacions, el PIB es contraurà un 11,2% el 2020, enfront del 9,2% previst 

anteriorment, i l’avanç previst per al 2021 se situa en el 7,2%. Aquestes previsions, però, no incorporen l’impuls fiscal 

del pla de recuperació europeu, Next Generation EU, sota el qual el Govern aspira a executar projectes per valor de 

27.000 milions d’euros el 2021. El Govern estima que, si aquest pla s’executés en la seva totalitat, el creixement del 

PIB el 2021 podria ser del 9,8%. Per la seva banda, el Govern preveu tancar 2020 amb un dèficit públic de l’11,3% del 

PIB i reduir-lo fins al 7,7% el 2021. 

La demanda d’habitatge a Espanya continua recuperant-se. A l’agost, la compravenda d’habitatges va baixar un 12,1% 

interanual, el descens més lleu des de la declaració de l’estat d’alarma el passat mes de març. Es van superar, així, els 

30.000 habitatges venuts per segon mes consecutiu, una mostra del fet que la demanda comença a normalitzar-se. Si 

desglossem per tipus d’habitatge, les compravendes d’habitatge nou van créixer un 6,4% interanual després de cinc 

mesos en negatiu. En canvi, les compravendes d’habitatge usat van baixar (–16,1%), encara que de forma molt menys 

intensa que els mesos precedents. De cara als propers mesos, preveiem que la tendència de recuperació gradual de la 

demanda es mantindrà. 

Espanya: quadre macroeconòmic del Govern 
    2019 2020 2021   

PIB  2,0 -11,2 7,2   

Consum privat 0,9 -12,6 8,3   

Consum públic 2,3 6,3 0,5   

Inversió (FBCF) 2,7 -18,3 7,2   

Exportacions  2,3 -22,7 11,7   

Importacions 0,7 -20,0 8,6   

Ocupació 2,3 -8,4 5,6   

Taxa d’atur (%) 14,1 17,1 16,9   

Déficit públic (% PIB) 2,8 11,3 7,7  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Moncloa i de l’INE. 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.
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Economia portuguesa  

El Banc de Portugal va millorar l’escenari macroeconòmic per al 2020. El banc central va situar la contracció del PIB 

del 2020 en el 8,1%, fet que suposa una millora d’1,4 p. p. pel que fa a la previsió del juny. Per components, va destacar 

la millora sobre la previsió de la formació bruta de capital fix, que no va caure en el primer semestre tant com es temia. 

En l’àmbit laboral, la institució monetària estima una taxa d’atur del 7,5%, 1 p. p. per sobre de la dada del 2019 però 

2,6 p. p. per sota del que es va projectar al juny. Finalment, el saldo corrent i de capital registrarà un dèficit per primera 

vegada des del 2011, davant del fort deteriorament de l’activitat turística internacional. 

 

Economia internacional 

La recuperació global perd força a la fi del tercer trimestre. Al setembre, l’indicador compost PMI d’activitat va 

retrocedir marginalment respecte a l’agost (52,1 punts al setembre a comparar amb els 52,4 punts de l’agost), fet que 

indica que, tot i que l’economia global continua recuperant-se, ho fa a un ritme una mica inferior al de mesos enrere. 

Aquest alentiment es deu exclusivament a la desacceleració dels serveis (les manufactures van créixer al setembre a 

un ritme més gran que a l’agost). Aquesta evolució és probablement conseqüència de les restriccions que diverses 

economies estan prenent per frenar la segona onada de la pandèmia (el component de serveis als consumidors és el 

que pitjor es comporta dins de l’indicador PMI de serveis). És també significatiu que el component de producció futura, 

que captura les expectatives d’indústria i serveis, apunti ara a un creixement menor (tot i que sempre positiu) per als 

propers mesos. 

Portugal: previsions per a l’economia 2020 

   2020 2020 

  2019  (oct.) (juny) 

PIB 2,2 -8,1 -9,5 

Consum privat 2,4 -6,2 -8,9 

Consum públic 0,7 1,2 0,6 

FBCF 5,4 -4,7 -11,1 

Exportacions  3,5 -19,5 -25,3 

Importacions 4,7 -12,4 -22,4 

Taxa d’atur (mitjana, %) 6,5 7,5 10,1 

IPC (mitjana, %) 0,3 0,0 0,1 

Bal. corrent i capital (% PIB) 0,9 -0,6 0,3 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc de Portugal. 
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La recuperació econòmica europea continua, tot i que els rebrots ens conviden a ser prudents. A Itàlia, l’índex de 

producció industrial va continuar el seu avanç a l’agost i ja se situava un 2% per sobre del seu nivell precrisi del febrer. 

Mentrestant, a Alemanya i França la recuperació de l’índex industrial segueix, encara que de forma una mica més 

gradual. Per la seva banda, les vendes al detall europees de l’agost ja van sobrepassar els nivells del febrer, tot i que hi 

ha diferències considerables entre països. Tot i la recuperació gradual, cal ser previnguts, especialment davant dels 

nous rebrots que pateix la regió. 

 

Les dades d’activitat dels EUA continuen mostrant avanços considerables mentre es dissipa la possibilitat d’un nou 

paquet d’estímul fiscal abans de les presidencials. L’índex de sentiment empresarial (ISM) del sector serveis va 

augmentar lleugerament, fins als 57,8 punts, al setembre, un registre que se situa còmodament per sobre del límit dels 

50 punts, tal com ho feia el seu homòleg en manufactures. En aquest context, el president Trump va assegurar que no 

es tancaria un nou paquet d’alleujament davant del coronavirus fins després de les eleccions del 3 de novembre. El 

Congrés porta unes quantes setmanes negociant aquest nou paquet que podria ascendir a 1 bilió de dòlars (c. 5% del 

PIB). Tot i la lentitud en les negociacions, cal esmentar que, fins ara, les ajudes fiscals efectuades a empreses i ciutadans 

han estat contundents.  

Mercats financers  

Millora l’apetència pel risc als mercats financers. En una setmana en què els mercats financers van experimentar un 

lleuger repunt de la volatilitat, en gran mesura a causa dels obstacles en les negociacions d’un nou paquet fiscal als 

EUA (vegeu la secció d’Economia internacional), els inversors es van decantar pels actius de risc. En concret, la 

recuperació gradual de l’activitat a nivell mundial i la incipient revisió a l’alça de les previsions de resultats empresarials 

en alguns sectors europeus, al costat de la continuïtat de les mesures monetàries acomodatícies, van afavorir 

l’optimisme inversor. En aquest context, els principals índexs borsaris globals van concloure la setmana sumant els 

majors guanys des del juliol (S&P 500 +3,8%, EuroStoxx 50 +2,6%, Ibex 35 +2,9%, PSI +2,3% i MSCI Emerging Markets 

+3,8%). En els mercats de renda fixa, el tipus sobirà a 10 anys als EUA va ascendir 7 p. b. fins al 0,77%, el nivell més alt 

en quatre mesos. A la zona de l’euro, el tipus del bund a 10 anys es va mantenir al voltant del –0,53%, i les primes de 

risc de la perifèria es van reduir lleugerament, excepte a Itàlia on el descens va ser més gran. Per la seva banda, la 

millora de les dades d’activitat va esperonar l’avanç del preu del barril de Brent, que va pujar fins als 43 dòlars. 

Sense grans novetats al BCE i intercanvi d’opinions a la Fed. Com es desprèn de les actes de la reunió del setembre 

del BCE, els membres del Consell de Govern (CG) es van mostrar satisfets amb el desenvolupament de l’activitat 

econòmica a la zona de l’euro durant l’estiu (ja que les dades conegudes fins al moment de la reunió havien estat en 

línia amb el que esperaven al juny). Amb tot, van considerar que la recuperació econòmica s’havia desaccelerat en les 
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últimes setmanes i que, de cara als propers trimestres, els riscos continuaven esbiaixats a la baixa. Pel que fa als preus, 

els membres del CG van coincidir que el BCE no pot ser complaent amb les dades recents d’inflació, per la qual cosa 

han considerat necessari destacar que s’utilitzaria la totalitat del PEPP (1,35 bilions d’euros) abans del juny del 2021. 

Per la seva banda, les actes de l’última reunió de la Reserva Federal van mostrar el desacord entre els seus membres 

sobre com modificar l’orientació futura sobre els tipus d’interès (que es va ajustar a la nova estratègia de la Fed 

anunciada a l’agost). Mentre que formalment només dos membres van votar en contra del nou comunicat, van ser 

«diversos» els membres que haguessin preferit oferir una orientació futura menys precisa sobre la primera pujada de 

tipus. Finalment, alguns d’ells van proposar oferir també una comunicació més clara sobre les compres d’actius, de 

manera que en properes reunions podríem veure novetats en aquest àmbit. Actualment, la Fed està adquirint 120.000 

milions de dòlars al mes en treasuries i MBS, però no ha detallat els propers passos. 

 

 

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. 

 

9-10-20 2-10-20 Var. setmanal Acumulat 2020 Var. interanual

Tipus
Zona euro (Euribor) -0,51 -0,51 0 -13 -9

EUA (Libor) 0,22 0,23 -1 -169 -178

Zona euro (Euribor) -0,46 -0,45 -1 -21 -16

EUA (Libor) 0,35 0,36 -1 -165 -161

Alemanya -0,53 -0,54 1 -34 -9

EUA 0,77 0,70 7 -115 -96

Espanya 0,18 0,22 -5 -29 -6

Portugal 0,18 0,22 -4 -26 -2

Espanya 70 76 -5 5 3

Portugal 71 76 -5 8 6

Renda variable
S&P 500 3.477 3.348 3,8% 7,6% 17,1%

Euro Stoxx 50 3.273 3.191 2,6% -12,6% -8,3%

IBEX 35 6.951 6.755 2,9% -27,2% -25,0%

PSI 20 4.182 4.087 2,3% -19,8% -16,4%

MSCI emergents 1.123 1.082 3,8% 0,7% 11,0%

Divises
EUR/USD dòlars  per euro 1,183 1,172 0,9% 5,5% 7,1%

EUR/GBP l l iures  per euro 0,907 0,906 0,1% 7,2% 3,9%

USD/CNY yuans  per dòlar 6,695 6,791 -1,4% -3,9% -5,6%

USD/MXN peso per dòlar 21,139 21,616 -2,2% 11,7% 9,4%

Matèries Primeres
Índex global 73,3 69,8 4,9% -9,4% -7,1%

Brent a  un mes $/barri l 42,9 39,3 9,1% -35,1% -29,2%

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