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RESUM EXECUTIU
La pandèmia de la COVID-19 té un fort impacte sobre
l’activitat econòmica. El sector immobiliari també es
veu afectat, però té fonaments molt més sòlids que en la crisi
anterior.
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COMPRAR O LLOGAR?
Un enfocament nou per estudiar el potencial d’inquilins espanyols que es podrien
permetre la compra d’un habitatge en propietat. S’estima que, a Espanya, al voltant
del 49% dels inquilins tenen un nivell d’ingressos suficient per comprar un habitatge, tot i que
només el 13% té els estalvis necessaris.

«En els moments de crisi, només la imaginació
és més important que el coneixement.»
ALBERT EINSTEIN
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PREVISIONS DE CAIXABANK RESEARCH PER AL SECTOR IMMOBILIARI ESPANYOL
COMPRAVENDES

VISATS D’OBRA NOVA

2019

PREU DE L’HABITATGE
2019

2019
2021
2020
2020
5,5%

17%

NOMBRE
VARIACIÓ

502.011

325.000

380.000

NOMBRE

106.266

2021

3,2%

13%
75.000

85.000

EUROS/M2

1.653

VARIACIÓ

VARIACIÓ

-2,5%

-35%

2021

2020

1.560

1.525
-2,3%

-5,6%

-30%

La recuperació de la demanda dependrà, en
gran part, de l’evolució del mercat laboral i del
turisme internacional.

A causa de la magnitud sense precedents de la
recessió, és inevitable que, enguany, la construcció pateixi una contracció notable.

El preu de l’habitatge experimentarà un cert
ajust i les disparitats per regions i per tipologia
d’habitatge seran pronunciades.

ELS FACTORS QUE SOSTENEN EL SECTOR IMMOBILIARI SÓN MOLT MÉS SÒLIDS
ARA QUE EN LA CRISI ANTERIOR
Llars menys endeutades

2008

2019

Deute

128,8

91,2

5,8

0,6

8,6

7,0

Posició financera més sòlida de les empreses constructores

2008

2018

Despeses financeres
Fons propis (3)
Deutes a curt termini (3)
Deutes a mitjà i a llarg termini (3)

15,6
20,9
54,1
6,1

3,5
36,3
42,9
2,0

Sense excés d’oferta de nous habitatges

2006

2018

865.561
427.700
2,0

106.266
134.176
0,8

Menys exposició bancària al sector immobiliari

2008

2019

Crèdit promotor i constructor (4)

23,6

8,8

(1)

Despeses financeres

(1)

Ràtio d’accessibilitat

(2)

Visats d’obra nova
Creació neta de llars
Ràtio (visats entre llars)

Taxa de morositat del crèdit promotor i construcció (%)

38,6

6,1

(5)

Notes: (1) En percentatge de la renda bruta disponible. (2) En percentatge del resultat econòmic brut. (3) En percentatge del total de patrimoni
net i passiu. (4) En percentatge del saldo viu de crèdit total. (5) Dada del 2013 (valor màxim).
Font: : CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i del Banc d’Espanya.
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Resum executiu

El sector immobiliari
espanyol després del xoc
de la COVID-19
La pandèmia de la COVID-19 té un fort impacte sobre
l’activitat econòmica, i el sector immobiliari, tot i no
ser un dels més perjudicats, també es veu afectat.
En concret, a CaixaBank Research, esperem que el
PIB reculi entre el 13% i el 15% el 2020 i que no recuperi els nivells previs a la crisi fins al final del 2023.
Malgrat la gravetat de la situació i l’elevada incertesa
sobre l’evolució futura de la pandèmia, és important
destacar que el sector té uns fonaments molt més
sòlids que en l’anterior crisi del 2008.
Abans de la irrupció del coronavirus, la situació
financera del conjunt de les llars espanyoles i de
les empreses del sector era més sanejada que fa 12
anys. A més a més, la construcció de nous habitatges no era excessiva en relació amb l’evolució de la
demografia. I la posició de solvència i de liquiditat
del sector bancari és ara molt més folgada. Tots
aquests factors ens donen confiança sobre la capacitat del sector de superar la crisi actual.
Així i tot, la magnitud de l’impacte econòmic de la
COVID-19 afectarà de manera considerable el mercat
laboral i, en conseqüència, la demanda d’habitatge.
Les compravendes van recular el 39,2% interanual
a l’abril, i, de cara al 2020, preveiem una caiguda
entre el 30% i el 40% (i una recuperació gradual el
2021). La renda de les llars es redueix, i la incertesa
sobre les perspectives laborals futures pot fer incrementar l’estalvi per precaució de les llars i l’ajornament de decisions d’inversió a llarg termini. Les
compravendes d’estrangers, que van representar
el 12,5% del total el 2019, es veuran especialment
perjudicades.
L’activitat constructora es va veure directament afectada durant l’estat d’alarma, però es va reprendre
de forma relativament ràpida a mesura que es van
aixecar les restriccions a l’activitat. No obstant això,
és molt probable que, a causa del clima d’incertesa,

es produeixi un alentiment notable en l’inici de nous
projectes d’edificació. Els visats d’obra nova podrien recular entre el 20% i el 40% el 2020.
En un context de reducció de la demanda, el preu
de l’habitatge experimentarà un ajust important i,
al final del 2021, es podria arribar a situar entre el
6% i el 9% per sota dels nivells anteriors a la crisi al
conjunt d’Espanya. Així i tot, les disparitats geogràfiques i per tipologia d’habitatge seran notables, i tot
fa pensar que les zones turístiques i l’habitatge de
segona mà són els que patiran més.
El mercat del lloguer es veurà possiblement menys
afectat, ja que tindrà el suport d’una major demanda
arran de les dificultats de les llars per accedir a l’habitatge en propietat. Precisament, dediquem l’article
«Comprar o llogar? Una qüestió d’ingressos, però,
sobretot, de capacitat d’estalvi» d’aquest informe a
analitzar l’accessibilitat a l’habitatge en propietat per
part dels inquilins.
Finalment, haurem de parar un esment especial al
fet que la crisi actual està desencadenant canvis en
múltiples aspectes de les nostres vides, molts d’ells
relacionats amb les nostres preferències residencials (mai havíem passat tant de temps a casa!). La
pandèmia també podria accelerar algunes transformacions en àmbits com la rehabilitació d’habitatges,
que donarien suport a la transició cap a una economia més sostenible.
Un cop passat el pic de l’epidèmia, hem de centrar totes les forces en la recuperació. Els canvis
econòmics i socials poden ser de gran importància
i comportaran una transformació del mercat immobiliari. En aquesta tessitura, hem de ser capaços
de convertir els reptes en oportunitats. Només així
#EnSortiremReforçats.
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després
del sisme

Anàlisi de les perspectives
econòmiques, de la demanda, de l’oferta i del preu de
l’habitatge i del canvi estructural del sector immobiliari
espanyol en el context de la
crisi del coronavirus

2

Informe Sectorial
2n semestre 2020

Immobiliari
PERSPECTIVES ECONÒMIQUES

Una recessió econòmica
global sense precedents
L’extensió del coronavirus a nivell global ha estat un xoc sense precedents per a l’economia mundial. L’economia espanyola s’ha vist especialment afectada, en part per la seva major dependència del turisme
internacional. Durant el segon semestre de l’any, preveiem la consolidació del procés de recuperació econòmica, gràcies al relaxament
de les mesures de distanciament social i al suport de l’àmplia bateria
de mesures fiscals i monetàries adoptada. No obstant això, preveiem
que, en els propers anys, l’economia continuarà operant per sota
del seu potencial.
Al començament d’enguany, les previsions apuntaven a una continuïtat de la senda
expansiva del sector immobiliari espanyol, tot i que a uns ritmes més moderats que
en els anys anteriors. No obstant això, aquests escenaris aviat van quedar superats
per l’extensió global del coronavirus. Malgrat que encara és molt difícil calcular amb
exactitud les conseqüències econòmiques que acabarà tenint aquesta crisi (la incertesa continua sent molt elevada), molt probablement seran d’una intensitat inaudita,
tant per a l’economia mundial com per a l’espanyola i, en particular, per al sector
immobiliari.
L’activitat mundial caurà amb força el 2020 (al voltant del 4%), una reculada molt
superior a l’experimentada durant la Gran Recessió del 2009, a causa dels efectes
que tenen sobre l’economia les mesures de distanciament social implementades per
la majoria de països per contrarestar l’avanç del virus. Per afrontar aquest fort impacte econòmic, s’ha desplegat ràpidament una bateria de mesures fiscals i monetàries
d’una amplitud i d’una profunditat extraordinàries, amb l’objectiu de protegir els balanços de les llars i de les empreses. Els principals bancs centrals estan actuant amb
rapidesa i amb contundència, garantint l’abundància de liquiditat i l’accés favorable
al crèdit i ancorant un entorn de tipus d’interès baixos. Aquestes mesures afavoriran
que es consolidi el procés de recuperació de les economies a partir del segon semestre del 2020, un procés que hauria de culminar en un intens creixement el 2021, que
es podria arribar a situar per damunt del 6% a nivell global.

L’economia global i l’espanyola experimenten
una contracció fortíssima, que afectarà el sector
immobiliari el 2020. Les mesures econòmiques
que s’estan implementant donaran suport al
procés de recuperació de l’activitat
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L’economia espanyola es troba entre les economies desenvolupades que més
patiran la caiguda de l’activitat en el primer semestre del 2020, pel fort impacte
de la pandèmia i per la major importància del turisme, un sector greument afectat per la crisi a conseqüència de les restriccions a la mobilitat internacional de
les persones. Així, després d’un enfonsament del 5,2% intertrimestral (el –4,1%
interanual) en el primer trimestre de l’any (la reculada intertrimestral més severa
des de l’inici de la sèrie històrica de l’INE el 1995), la informació disponible fa pensar que, en el 2T, l’activitat hauria patit un descens clarament superior, ja que les
restriccions associades a l’estat d’alarma han afectat més setmanes. No obstant
això, a partir del maig, les fases inicials del desconfinament van comportar una
reactivació progressiva de l’activitat, tal com ho mostren indicadors com el consum d’electricitat o la despesa amb targetes.
En el segon semestre del 2020, l’activitat econòmica continuarà remuntant. No
obstant això, la incertesa que envolta l’escenari de previsions és excepcionalment
elevada, sobretot per les incògnites que envolten l’evolució futura de la pandèmia. Per aquest motiu, hem optat per presentar un rang central de previsions.
Una de les hipòtesis claus és que les mesures de distanciament social s’hauran
de mantenir fins ben entrat l’any vinent, fins que es descobreixi una vacuna o un
tractament efectiu contra la COVID-19. Durant aquest temps, és probable que es
produeixin nous brots de contagi, però s’assumeix que seran locals i puntuals i
que el seu control no requerirà tornar a un confinament generalitzat. Tot plegat
llastarà la capacitat de recuperació de l’economia, que, malgrat que esperem que
experimenti un rebot notable el 2021, difícilment podrà recuperar els nivells d’activitat previs a la crisi abans del 2023.1

1 Vegeu l’article «L’activitat es comença a reactivar
de forma gradual amb
el desconfinament», disponible a https://www.
caixabankresearch.com/ca/
economia-i-mercats/analisi-conjuntura/lactivitat-comenca-reactivar-forma-gradual-amb-desconfinament,
per a una descripció detallada
dels supòsits d’aquest escenari i el quadre macroeconòmic complet.

Evolució del PIB
(100 = 4T 2019)
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100
95

Rang superior

2020

2021

PIB

-13,0

10,9

Taxa d’atur

19,0

18,7

Taxa d’atur + ERTO

28,4

19,2

Preu de l’habitatge

-4,8

-1,6

Rang inferior

2020
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PIB

-15,0

10,1

Taxa d’atur

19,7

20,3

Taxa d’atur + ERTO

29,4

21,3

Preu de l’habitatge

-6,4

-2,9
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75

Rang de previsions

4T 2023

3T 2023

2T 2023

1T 2023

4T 2022

3T 2022

2T 2022

1T 2022

4T 2021

3T 2021

2T 2021

1T 2021

4T 2020

3T 2020

2T 2020

4T 2019

1T 2020

70

Punt mig

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE i del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
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DEMANDA D’HABITATGE

La demanda estrangera
d’habitatge, clau per a la
recuperació del sector
La crisi de la COVID-19 està castigant la compravenda d’habitatges. En
els propers mesos, un cop superat l’enfonsament que van patir les transaccions durant el confinament, l’evolució de la demanda dependrà, en
gran part, de la recuperació del mercat laboral i del turisme internacional. El nostre escenari de previsions contempla una recuperació gradual de la demanda, tot i que el 2021 no es registrarà encara el més
de mig milió de transaccions del 2019.
La compravenda d’habitatges s’ha vist molt afectada per la crisi del coronavirus en el primer semestre del 2020. Durant les setmanes que va durar l’estat
d'alarma, la compravenda d’habitatges va estar en estat d’hibernació. Les restriccions a la mobilitat no indispensable i el tancament temporal de les agències
immobiliàries físiques i de les notaries, llevat de casos urgents i inajornables,
van paralitzar la formalització de noves transaccions immobiliàries. Segons l’estadística de l’INE, a l’abril, les compravendes van caure el 39,2% interanual i la
nova concessió de crèdit per a la compra d’habitatge, el 51,0% interanual. Així
mateix, les dades de comptabilitat nacional mostren que la inversió residencial
va recular el 9,0% intertrimestral en el 1T 2020, una dada que implica una caiguda al voltant del 50% en la segona quinzena de març, si s’assumeix que, abans
del 14 de març, la inversió residencial es va mantenir estable.
Tot i que es tracta de xifres molt importants, durant l’estat d'alarma, el sector
ha continuat operatiu gràcies a les tecnologies digitals. Segons la informació
publicada en diversos portals immobiliaris, les cerques online d’habitatge han
augmentat de manera significativa durant les setmanes de confinament (en
especial, les cerques relacionades amb habitatges amb més espai exterior,
la qual cosa apunta a canvis en les preferències de la demanda), i les immobiliàries han continuat oferint els seus serveis de manera digital (amb visites
virtuals als pisos, etc.). Pel que fa a l’habitatge d’obra nova, la informació del
mercat fa pensar que el ritme de lliuraments ha seguit el calendari previst, llevat d’alguns retards puntuals (en l’actualitat, s’estan lliurant habitatges la decisió de compra dels quals es va efectuar fa, aproximadament, uns 18 mesos),
tot i que sí que s’està produint una extensió dels terminis de comercialització
de noves promocions.
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Un cop superada aquesta primera etapa d’hibernació, la qüestió que guanya rellevància a mesura que l’economia es va adaptant a la «nova normalitat» és: com evolucionarà la demanda d’habitatge a mitjà termini? Per respondre aquesta pregunta,
analitzarem els principals factors que determinen la demanda d’habitatge: la renda
bruta disponible de les llars, la formació de noves llars, les condicions financeres,
la demanda estrangera i la demanda de segona residència.

1. Renda bruta disponible de les llars
La crisi de la COVID-19 està tenint un impacte sense precedents sobre el mercat
laboral. Les dades d’afiliació a la Seguretat Social van presentar un descens de
gairebé 950.000 treballadors entre el 12 de març i el 30 d’abril (el període amb
més restriccions a l’activitat), la major part treballadors amb contracte temporal
(aproximadament, el 70% del total). Aquesta xifra no inclou els empleats afectats
pels ERTO (uns 3,4 milions a l’abril),2 ja que, tot i que no estiguin treballant, continuen en situació d’alta laboral als registres de la Seguretat Social, ni tampoc els
autònoms en cessament d’activitat (1,3 milions a l’abril). És a dir, que, si tenim en
compte els afiliats que es van donar de baixa de la Seguretat Social, els afectats
pels ERTO i els treballadors autònoms que van sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat, obtenim que més del 30% dels treballadors es
trobaven sense poder treballar el 30 d’abril.
No obstant això, a mesura que l’activitat econòmica es normalitza, els treballadors
afectats per un ERTO s’han començat a reincorporar de forma gradual als llocs de
treball i es torna a generar ocupació (al maig, l’afiliació va augmentar en 188.000
persones i els empleats afectats per un ERTO es van reduir fins a una mica menys
de 3 milions). Preveiem que aquesta millora tindrà continuïtat durant la segona
meitat de l’any, tot i que el 2020 es tancaria amb un augment de l’atur entre 1,7 i
1,9 milions en relació amb el 4T 2019.3 La taxa d’atur repuntaria en el 3T 2020, fins a
situar-se en un rang entre el 21,5% i el 22,7% i aniria baixant el 2021 (entre el 18,1%
i el 19,8% al final del 2021).

2 Els treballadors afectats
per ERTO solen tenir, en una
proporció més elevada, contractes indefinits.

3 Aquestes previsions assumeixen que, en el 4T 2020,
aproximadament el 15%
dels treballadors afectats per
ERTO o per cessament d’activitat passarien a estar aturats.
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El panorama desolador del mercat laboral ha repercutit amb força sobre els ingressos
de les famílies. Les diferents mesures de suport social i econòmic adoptades pel Govern tracten de compensar una part d’aquestes pèrdues, mitjançant, per exemple, el
relaxament de les condicions per accedir a la prestació per atur, les ajudes a autònoms,
els subsidis específics per a treballadors temporals sense dret a atur, l’aprovació de
l’ingrés mínim vital i altres mesures, com la garantia de subministraments bàsics o la
moratòria hipotecària i de crèdits al consum per a les famílies vulnerables.4 El sector
bancari també ha pres la iniciativa de complementar diverses d’aquestes mesures (per
exemple, estenent la moratòria hipotecària de 3 a 12 mesos).5 Així mateix, el sector
promotor també ha adoptat mesures de suport, com moratòries en el pagament de les
quantitats a compte que es paguen abans del lliurament de l’habitatge.
És probable que l’increment de la incertesa sobre les perspectives econòmiques i laborals futures afecti la demanda d’habitatge en els propers trimestres. Per regla general,
durant les crisis econòmiques, els consumidors tendeixen a incrementar l’estalvi per
precaució i a ajornar el consum de béns duradors i les inversions a llarg termini, com la
compra d’un habitatge. Les dades disponibles apunten en aquesta direcció: la inversió
en construcció d’habitatge residencial va recular el 9,0% en el 1T 2020, la caiguda més
severa des de l’inici de la sèrie el 1995. Així mateix, les dades de la Comissió Europea
per al 2T 2020 mostren que el percentatge de llars que tenen la intenció de comprar un
habitatge en els 12 propers mesos s’apropa molt al mínim històric.

4 Per a més detalls, vegeu
l’article «Mesures econòmiques per contrarestar l’impacte de la COVID-19 a Espanya»,
disponible a https://www.
caixabankresearch.com/ca/
mesures-economiques-contrarestar-limpacte-de-la-covid-19-espanya.
5 Vegeu el comunicat de l’Associació Espanyola de Banca
a https://www.aebanca.
es/noticias/comunicados/
los-beneficiarios-de-la-moratoria-aprobada-por-el-gobierno-podran-complementarla-con-la-moratoria-sectorial/.

La demanda d’habitatge és molt sensible a l’evolució del mercat laboral
Nombre de compravendes
Taxa d’atur amb ERTO (%)
(invertida)
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Taxa d’atur amb ERTO* (escala dreta, invertida)

Nota: (*) Nombre d’aturats i de treballadors afectats per un ERTO sobre el total de població activa.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE i del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
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La pèrdua d’ocupació entre la població més
jove i el descens de la immigració alentiran la
formació de llars i, per consegüent, la demanda
d’habitatge principal
2. Formació de llars
Molt probablement, la formació de llars s’alentirà durant la crisi. D’una banda, el deteriorament de la situació laboral dels joves, més afectats per la pèrdua d’ocupació,
perquè molts d’ells solen tenir contractes de treball temporals, els pot empènyer a
ajornar la decisió de formar una llar. De l’altra, és molt probable que les restriccions a
la mobilitat internacional establertes a molts països arran de la COVID-19 frenin l’entrada d’immigrants a Espanya el 2020. Cal recordar que, des de l’any 2015, Espanya
ha tornat a ser un país receptor net d’inmigració estrangera després d’anys de crisi
en què les sortides d’immigrants van ser molt superiors a les entrades.6 En efecte, de
les 322.600 noves llars que s’han format en els cinc últims anys,7 una gran part tenen
membres de nacionalitat estrangera (el 76% del total), ja sigui de manera exclusiva
o en llars mixtes. De fet, en els dos últims anys (el 2018 i el 2019), les llars compostes
només per persones de nacionalitat espanyola han baixat, la qual cosa mostra la
importància de la immigració per mantenir el dinamisme poblacional a Espanya.
La composició per nacionalitats de les llars és rellevant per al mercat immobiliari, ja
que la propensió a llogar és molt més elevada entre els estrangers: el 65,6% lloga
l’habitatge principal, en relació amb el 12,5% de les llars formades exclusivament per
espanyols. Malgrat el descens de les entrades d’immigració, s’espera que la demanda d’habitatge de lloguer continuï a l’alça, ja que la major incertesa de les perspectives laborals pot afectar la decisió de comprar, com s’ha comentat més amunt.

6 Vegeu l’article «El retorn
de la immigració a Espanya»,
disponible a https://www.
caixabankresearch.com/
ca/economia-i-mercats/
mercat-laboral-i-demografia/
retorn-immigracio-espanya.
7 Xifres de l’enquesta contínua de llars. Entre el 2014
i el 2019, les dades de l’EPA
mostren un augment una
mica superior en el nombre
de llars, de 384.900. Utilitzem
l’enquesta contínua de llars
perquè ofereix el desglossament per nacionalitats dels
seus membres i pel règim de
tinença de l’habitatge principal.principal.
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En els 5 últims anys han augmentat les llars formades
per estrangers, més propensos al lloguer
Creació neta de llars entre el 2014 i el 2019 (milers)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE (Enquesta Contínua de Llars).

3. Condicions financeres
La crisi de la COVID-19 va generar, inicialment, un tensionament notable de les condicions financeres mundials en un context de marcada volatilitat als mercats financers i d’aversió al risc per part dels inversors. Els principals bancs centrals no van
trigar gaire a donar resposta i van actuar amb rapidesa i amb contundència. El BCE
va adoptar un paquet de mesures extraordinàries al març, ampliat a l’abril i al juny,
orientat a garantir l’abundància de liquiditat i l’accés favorable al crèdit a les famílies i
a les empreses i a ancorar un entorn de tipus d’interès baixos.8
L’entorn de tipus d’interès baixos és un baló d’oxigen important per a les famílies,
ja que afavoreix que la càrrega financera que suporten les llars pel pagament dels
interessos dels deutes se situï en nivells molt baixos (el 0,6% de la renda bruta disponible el 2019).9 S’espera que els tipus d’interès de referència es mantinguin al voltant
dels nivells actuals durant uns quants anys.

9

8 Entre les mesures adoptades pel BCE, destaquen
el programa d’injeccions
extraordinàries (PELTRO), la
reducció del cost de les TLTRO
i l’augment del seu volum, la
flexibilització dels diferents
requisits reguladors sobre el
sector financer, l’ampliació de
l’univers d’actius que s’accepten com a col·lateral en
les injeccions de liquiditat als
diferents mercats i l’ampliació
de les compres d’actius previstes per al 2020.
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Una part de la caiguda de la demanda, relacionada
amb el turisme i amb els estrangers, serà més
persistent. En canvi, la demanda de segona
residència per part d’espanyols es podria veure
menys afectada en termes relatius
4. Demanda estrangera
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9 La reducció de la càrrega
financera del deute també
s’explica, en menor mesura,
pel descens del deute de les
llars: va representar el 91% de
la renda bruta disponible de
les llars el 2019, lleugerament
per sota de l’endeutament
mitjà de les llars de la zona de
l’euro i molt inferior al màxim
assolit el 2009 (el 132%).

En els últims anys, les compravendes d’estrangers han estat un puntal per a la dinamització del sector immobiliari espanyol, en especial a les grans ciutats i a les zones
turístiques. El 2019, els estrangers van comprar gairebé 63.000 habitatges a Espanya,
xifra que representa el 12,5% del total, segons el Col·legi de Registradors. La distribució geogràfica és molt desigual: mentre que els estrangers amb prou feines tenen
presència en algunes províncies, a les més turístiques, el seu pes és molt rellevant,
com és el cas d’Alacant, amb més del 40%.
Com era d’esperar, la COVID-19 ha tingut un fort impacte sobre les compravendes
per part d’estrangers. El caràcter global de la pandèmia ha comportat que molts països hagin imposat restriccions a la mobilitat de les persones. En particular, els principals països compradors d’habitatge a Espanya (el Regne Unit i França) han adoptat
mesures similars a les d’Espanya. Així, observem que, en el primer trimestre, es van
registrar 14.850 compravendes per part d’estrangers, la qual cosa representa una
caiguda del 6,4% interanual. La reculada de compravendes per part de ciutadans del
Regne Unit (el –14%) és especialment notable i accentua una tendència descendent
que ja veníem observant. En canvi, els francesos i els alemanys, segona i tercera
nacionalitats compradores, van aguantar força bé en el primer trimestre, tot i que el
tancament de les fronteres i la paralització del mercat immobiliari en el segon trimestre frenaran l’evolució d’aquesta variable.
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Atesa la gradualitat que s’espera en la recuperació dels fluxos internacionals de persones, és d’esperar que la caiguda de la demanda d’habitatge per part d’estrangers
(en molts casos per a finalitats vacacionals o d’inversió per a lloguer turístic) sigui
més persistent i trigui força més a recuperar-se. Malgrat tot, durant els mesos de
maig i de juny, les dades de Google Trends mostren un increment de la popularitat
de les cerques «property Spain» al Regne Unit, «acheter maison Espagne» a França
i «Haus Spanien» a Alemanya, la qual cosa suggereix que l’interès del comprador
internacional continua present. Així mateix, l’entorn de tipus d’interès baixos i la volatilitat dels mercats financers incrementen l’atractiu inversor del sector immobiliari en
relació amb altres actius alternatius. En aquest sentit, els inversors domèstics i internacionals es continuen mostrant interessats pel mercat espanyol.

Les compravendes per part d’estrangers reculen en el 1T 2020
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Col·legi de Registradors.

5. Demanda de segones residències
Les segones residències tenen un pes destacable al mercat immobiliari espanyol:
representen el 14,6% del parc d’habitatges i, el 2019, van acumular el 13,6% del total
de compravendes (unes 75.000).10 Durant l’estat d’alarma, les segones residències
van copar, tristament, els titulars de premsa, a causa dels desplaçaments no permesos a aquests habitatges i del risc que comportaven per a l’expansió del virus cap a
regions i poblacions menys afectades. Però també es va posar en relleu que posseir
una segona residència és una pràctica molt arrelada a Espanya.
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10 Les compravendes de
segona residència s’estimen
a partir de les compravendes
realitzades en una província
diferent de la província de
residència del comprador.
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L’edat i la situació econòmica de la llar són els principals factors que incideixen en la
decisió d’adquirir una segona residència.11 Malgrat que la crisi afecta totes les llars
en major o menor grau, la població de més de 40 anys i amb un nivell d’ingressos
mig-alt, que acull els potencials compradors de segon habitatge, en pateix menys
les conseqüències. En aquest sentit, cal esperar que les compravendes de segones
residències reculin menys que les compravendes totals, un patró que ja es va observar durant la recessió anterior: el pes de les compravendes de segona residència va
passar del 13,4% el 2006 al 17,3%, de mitjana, entre el 2008 i el 2013.
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11 Vegeu l’article «Les segones residències: mar o muntanya?», disponible a https://
www.caixabankresearch.
com/ca/analisi-sectorial/
immobiliari/les-segones-residencies-espanya-mar-o-muntanya.

Perspectives de la compravenda d’habitatges per al 2020-2021
Aquestes són les perspectives i els principals missatges de CaixaBank Research per
al sector immobiliari el 2020-2021, en un context en què les previsions estan subjectes a un grau d’incertesa molt superior a l’habitual:
La pèrdua d’ocupació entre la població més jove i el descens de l’entrada d’immigrants a Espanya alentiran la formació de llars i, per consegüent, la compra d’habitatge principal. El lloguer es podria veure afavorit per aquesta conjuntura.
L’augment de la incertesa podria incrementar l’estalvi per precaució i l’ajornament
de les decisions d’inversió a llarg termini. Així i tot, les condicions financeres donaran
suport a la recuperació de la demanda.
Una part de la caiguda de la demanda, relacionada amb el turisme i amb el mercat
estranger, serà més persistent. En canvi, la demanda de segona residència per part
d’espanyols podria sortir-ne menys perjudicada en termes relatius.
La conjunció d’aquests factors ens empeny a estimar que les compravendes d’habitatge podrien caure entre el 30% i el 40%, de manera que se situarien en un rang
entre les 300.000 i les 350.000 compravendes el 2020. El 2021, la incertesa encara és
més elevada, motiu pel qual les situem en un rang entre les 310.000 i les 450.000.
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Un cop dur per a un
sector ben posicionat
És inevitable que el sector promotor i el sector constructor, molt sensibles a les condicions econòmiques i al clima de confiança, experimentin una contracció notable enguany. Preveiem un descens notable
dels visats d’obra nova i un fort impacte sobre l’ocupació al sector de la
construcció. Així i tot, la naturalesa del xoc i la situació en què es trobava el sector abans de l’arribada de la COVID-19, molt més favorable que
una dècada enrere, ofereixen una certa confiança sobre la seva capacitat de recuperar-se.
L’activitat constructora es va veure directament afectada al llarg de l’estat d’alarma,
en especial durant les dues setmanes en què es van restringir totes les activitats no
essencials. L’enfonsament del consum de ciment a l’abril, del –50% interanual, així ho
testifica. No obstant això, a mesura que s’han anat aixecant les restriccions a l’activitat, les obres que estaven en construcció s’han reprès de forma relativament ràpida,
i, malgrat algunes disrupcions d’aprovisionament en la cadena de subministraments,
no s’esperen retards significatius en el lliurament d’habitatges nous el 2020. Les
últimes dades disponibles sobre certificats de final d’obra, corresponents al mes de
març, mostren que, en els 12 últims mesos, s’han acabat 81.700 habitatges (el +17,6%
interanual). Atès que, el 2019, es van concedir visats per a més de 100.000 habitatges,
preveiem que, enguany, se’n podrien acabar entre 80.000 i 100.000.

El clima d’incertesa afectarà
el ritme d’inici de nous projectes
immobiliaris
En canvi, és molt probable que, enguany, s’alenteixi l’inici de nous projectes
d’edificació, a causa del clima d’incertesa i de més aversió al risc, la qual cosa
afectaria el nombre d’habitatges acabats el 2021. Els visats d’obra nova van
recular el 37% interanual al març, en relació amb el creixement del 5,5% del
2019. L’impacte que pugui tenir la COVID-19 sobre la nova edificació dependrà,
en gran part, de les expectatives sobre la persistència del xoc econòmic. La promoció immobiliària és un negoci a llarg termini que requereix un entorn d’una
certa estabilitat de preus per assegurar que la promoció sigui rendible a uns
dos anys vista. En aquest sentit, la caiguda de l’índex de sentiment econòmic
del sector constructor fins als –32,4 punts al maig (en relació amb la mitjana de
–7 punts del 2019) apunta a caigudes més intenses de l’activitat en els propers
mesos.
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Així, preveiem que els visats d’obra nova recularan de manera significativa el
2020. La incertesa és molt elevada, i això es reflecteix en un rang de previsions
relativament ampli: preveiem una caiguda entre el 40% i el 20%, és a dir, entre
65.000 i 85.000 visats d’obra nova. El 2021, es produiria una recuperació gradual dels visats d’obra nova, per una menor incertesa econòmica i per l’evolució de la pandèmia (rang entre 75.000 i 95.000 habitatges).

Habitatge nou: impacte fort a curt termini, inèrcia elevada a mitjà termini
Nombre d’habitatges (acumulat de 12 mesos)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

La pandèmia ha tingut un fort impacte sobre el mercat laboral. Entre l’11 de març i
el 31 de maig, el nombre d’afiliats al sector de la construcció va retrocedir el 5,9%
(–75.000).12 Addicionalment, 93.400 afiliats a la construcció estaven afectats per un
ERTO, i, a 31 de maig, 168.647 autònoms havien sol·licitat la prestació extraordinària
per cessament d’activitat. Per tant, el 26,4% dels afiliats del sector l’11 de març no
estaven treballant al final de maig. Aquest elevat percentatge, no obstant això, és inferior a la mitjana del conjunt de l’economia (el 29,1%), ja que hi ha sectors, com l’hoteleria (el 79,7%) i el comerç (el 36%), molt més afectats per la crisi (vegeu el següent
gràfic). Les activitats immobiliàries, per la seva banda, han patit relativament menys
en termes d’afiliació (–6.700 afiliats entre l’11 de març i el 31 de maig, el –4,5%), però,
en canvi, molts treballadors han patit un ERTO (el 16,7%), i el 43% dels autònoms del
sector han sol·licitat la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

12 La construcció va perdre
157.000 afiliats en l’última
quinzena de març, tot i que
les dades d’abril i de maig van
ser més positives i van evidenciar una recuperació notable de l’ocupació perduda.
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En els propers mesos, les expectatives de creació d’ocupació per part de les empreses del sector constructor no són esperançadores. Al maig, l’indicador de la Comissió
Europea sobre perspectives de contractació al sector va anotar –30 punts, una millora de 10 punts en relació amb el mínim de l’abril (–40 punts), però molt per sota de la
mitjana de –7 punts registrada en els 12 mesos anteriors a la crisi.
Les importants pèrdues d’ocupació a la construcció es relacionen amb el tipus de
relacions laborals i amb l’estructura empresarial. En concret, la major destrucció
d’ocupació arran d’un xoc s’explica, en part, per l’elevada temporalitat (el 40% dels
treballadors del sector constructor tenien un contracte temporal el 2019) i per l’elevat
pes de treballadors autònoms (el 30% del total) i d’empreses petites (el 55% de les
empreses de construcció a Espanya no tenen assalariats i el 40% addicional en té
menys de 10). Aquesta situació posa en relleu els problemes estructurals del sector,
que es fan més visibles en èpoques de crisi. En aquest sentit, s’hauria d’apostar per
una estratègia de sortida de la recessió en què es fomenti el creixement empresarial
i la gestió del capital humà (per exemple, amb mesures per retenir la mà d’obra qualificada i per invertir en formació i en qualificació del personal).

Impacte sense precedents de la COVID-19 sobre el mercat laboral
Variació entre l’11 de març i el 31 de maig del 2020 (%)
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Nota: El gràfic recull una selecció dels sectors d’activitat. (*) Percentatge sobre el total d’afiliats l’11 de març.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

El xoc actual és de naturalesa molt diferent al
que va originar la recessió anterior, ja que no té
l’origen al sector immobiliari. El punt de partida
dels agents econòmics és molt més robust que
el de l’any 2008
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Així i tot, és també molt important posar en relleu que el punt de partida del sector
és molt més sòlid que quan va esclatar la crisi anterior, el 2008, i això ofereix una
certa confiança sobre la seva capacitat de recuperació:
Les empreses constructores i promotores han millorat molt la posició financera.
Destaca la notable reducció del pes del deute a curt termini als balanços empresarials, un factor determinant per evitar que problemes de liquiditat puguin acabar derivant en problemes de solvència.
No sembla que la producció de nous habitatges sigui excessiva en relació amb
la necessitat d’habitatge estructural. El 2019, els visats d’obra nova van ascendir a
106.266 habitatges (una vuitena part dels visats del 2006), en relació amb les 134.176
noves llars creades l’any passat, segons l’EPA. A més a més, els nous habitatges es
construeixen en zones amb una alta demanda acreditada i amb més dinamisme demogràfic.
Menys exposició del sector bancari al sector promotor i constructor. La proporció
del crèdit al sector immobiliari als balanços bancaris ha disminuït de manera significativa. Així mateix, la taxa de morositat dels préstecs bancaris al sector s’ha reduït de
forma dràstica des del 2013 (valor màxim), i, en general, la situació de solvència i de
liquiditat de la banca és més robusta i folgada.

Els factors d’oferta que sostenen el sector immobiliari són molt més sòlids
que fa una dècada
Empreses constructores i promotores

2008

2018

Despeses financeres (1)
Fons propis (2)
Deutes a curt termini (2)
Deutes a mitjà i a llarg termini (2)

15,6
20,9
54,1
6,1

3,5
36,3
42,9
2,0

Oferta de nous habitatges

2006

2019

Visats d’obra nova

865.561

106.266

Creació neta de llars

427.700

134.176

2,0

0,8

Exposició bancària al sector immobiliari

2008

2019

Crèdit promotor i constructor (3)

23,6

8,8

Ràtio (visats entre llars)

Taxa de morositat del crèdit promotor i construcció (%)

38,6

(4)

6,1

Notes: (1) En percentatge del resultat econòmic brut. (2) En percentatge del total de patrimoni net i passiu.
(3) En percentatge del saldo viu de crèdit total. (4) Dada del 2013 (valor màxim).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
i del Banc d’Espanya.
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El preu de l’habitatge patirà
la crisi, però amb diferències
notables en funció de la
geografia i de la tipologia
d’immoble
En un context de reducció molt significativa de la demanda, cal esperar
que el preu de l’habitatge experimenti un cert ajust en el període 20202021, malgrat que les disparitats geogràfiques i per tipologia d’habitatge seran notables. En concret, preveiem que la reculada dels preus de
l’habitatge serà superior al mercat de segona mà i a les zones turístiques, molt afectades per la restricció a la mobilitat internacional.
Abans del xoc de la COVID-19, el preu de l’habitatge ja s’estava desaccelerant. Segons l’estadística publicada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
(basada en taxacions), el preu de l’habitatge va recular el 0,8% intertrimestral en
el 1T 2020. En termes interanuals, l’avanç encara va ser positiu, amb un increment
mínim del 0,3%, una dada que representa un alentiment clar en relació amb el 2,1%
interanual registrat en el 4T 2019. L’estadística de preus de l’habitatge publicada per
l’INE (basada en preus de transacció) també va mostrar una desacceleració fins al
3,2% interanual en el 1T 2020, en relació amb l’avanç del 3,6% del 4T 2020. Aquesta
desacceleració es va produir pel menor creixement del preu de l’habitatge de segona mà (el 0,4% intertrimestral), mentre que l’habitatge nou va anotar un repunt
important (el 5,1% intertrimestral).
Els indicadors de preus de l’habitatge procedents de diferents portals immobiliaris
(basats en preus d’oferta), que es publiquen amb més freqüència i amb menys retard temporal, a poc a poc comencen a reflectir l’impacte de la crisi. Per exemple,
l’índex de Fotocasa, que recull l’evolució del preu per metre quadrat de l’habitatge
de segona mà, va retrocedir l’1,1% interanual al maig, i l’índex de Tinsa va mostrar
un avanç tímid a la costa mediterrània (el 0,3%). No obstant això, encara es registren
creixements significatius a les grans ciutats (el 3,6%) i a les Balears i a les Canàries (el
3,8%), malgrat que, en els dos casos, s’observa una desacceleració en relació amb
l’avanç del 2019. Així mateix, es comencen a observar algunes rebaixes de preus en
les ofertes de pisos dels portals immobiliaris, però, ara com ara, l’impacte sobre els
preus de les transaccions continua sent contingut.
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Evolució recent del preu de l’habitatge segons diversos indicadors
Variació interanual de l’última dada disponible* (Variació del 2019 com a referència)

TINSA

FOTOCASA

Costa
mediterrània

MITMA

IDEALISTA

INE

NOTARIAT

Grans ciutats

TINSA

TINSA

(3,1%)

(1,0%)

(3,2%)

(5,2%)

(5,1%)

(1,9%)

(3,8%)

(6,3%)

Illes

-1,1% 0,3% 0,3% 1,0% 3,2% 3,3% 3,6% 3,8%
Nota: (*) L’última dada disponible correspon al mes de maig, llevat de Notariat (abril), de Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana (1T 2020) i d’INE (1T 2020).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Ministeri de Transports i de diversos portals immobiliaris.

De cara al segon semestre, cal esperar que la tendència negativa del preu de
l’habitatge s’intensifiqui. Habitualment, després d’una caiguda significativa de
les compravendes, uns mesos més tard, se sol començar a produir un ajust dels
preus. En aquesta ocasió, la caiguda de les compravendes ha estat molt abrupta
a causa de les mesures de confinament que han restringit la mobilitat de les persones. Per tant, cal esperar que, a poc a poc, els preus de l’habitatge vagin reaccionant al nou entorn.
Hi ha una incertesa notable sobre la magnitud de la correcció que experimentarà
el preu de l’habitatge en aquesta recessió. Pensem que és molt improbable que
es produeixi un ajust d’una magnitud similar a la del període recessiu anterior.
Així mateix, cal esperar que el període d’ajust de preus sigui significativament
més curt. Com ja s’ha comentat a l’article anterior, ni el xoc actual té l’origen en
el sector immobiliari ni aquest havia acumulat desequilibris que facin preveure
que es puguin activar els mecanismes d’ajust de preus que es retroalimenten. En
particular, abans de la COVID-19, el preu de l’habitatge no estava sobrevalorat en
agregat.13 Tot plegat ens du a dibuixar escenaris en què el preu de l’habitatge patirà un ajust d’una magnitud més continguda que la de l’última crisi. En concret,
preveiem que el preu de l’habitatge podria recular entre el 6% i el 9% durant el
bienni 2020-2021 al conjunt d’Espanya. Tot i que el preu de l’habitatge començaria a anotar taxes positives en el segon semestre del 2021, no preveiem que recuperi el nivell anterior a la crisi abans del 2024.

13 Vegeu l’article «La divergència creixent del preu
de l’habitatge a Espanya»,
disponible a https://dev.
caixa.cege.es/ca/analisi-sectorial/immobiliari/divergencia-creixent-del-preu-lhabitatge-espanya.
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El 2020-2021, el preu de l’habitatge patirà
un cert ajust, que serà de més magnitud
a les zones turístiques i en l’habitatge
de segona mà
L’evolució del preu de l’habitatge serà molt dispar en funció de la seva localització.
Els mercats que ja mostraven uns preus una mica més tensionats, com els centres
de les grans ciutats i les zones turístiques, experimentaran un ajust més gran, la
magnitud del qual dependrà, en part, de com evolucioni l’interès dels inversors internacionals per continuar comprant en aquestes zones, perquè, en els últims anys,
han contribuït al major dinamisme d’aquests mercats.14 Així mateix, els canvis en les
preferències residencials pel que fa a on i com viure, propiciats, per exemple, per la
major prevalença del teletreball en la «nova normalitat», poden reduir la pressió sobre els preus residencials a les ciutats més congestionades i traslladar una part de la
demanda cap a les conurbacions més ben connectades amb els centres de treball.
D’altra banda, l’evolució dels preus de l’habitatge a les zones turístiques es veurà
molt condicionada per la recuperació dels fluxos de moviments internacionals de
persones. Tot i que les restriccions es van aixecar parcialment al final de juny, es preveu que la recuperació dels fluxos de turistes serà incompleta mentre no hi hagi una
vacuna o un tractament eficaç contra la malaltia.

19

14 Vegeu Álvarez, L., Blanco,
R. i García-Posada, M. (2020),
«La inversió estrangera al
mercat immobiliari residencial
espanyol entre el 2007 i el
2019», Butlletí Econòmic del
Banc d’Espanya, 2/2020.
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Evolució del preu de l’habitatge nou i de segona mà
(100 = 1T 2014)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

Les disparitats en l’evolució dels preus per tipologia d’habitatge també poden ser
notables. És probable que la reculada dels preus de l’habitatge sigui superior al mercat de segona mà, que representa el gros de les transaccions (més del 80% el 2019),
ja que sol ser més sensible al cicle econòmic. El preu de l’habitatge d’obra nova experimentarà una reculada menor en termes relatius, ja que l’oferta és més escassa
en aquest segment. Aquesta dicotomia en l’evolució del preu de l’habitatge nou i
usat ja es va observar en la recessió anterior: des del seu valor màxim el 2008 fins
al mínim del 2013, el preu de l’habitatge nou va recular el 32% en termes acumulats,
mentre que l’habitatge de segona mà va acumular una caiguda molt superior, del
43,7%. Aquest patró es va observar també a totes les comunitats autònomes.
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CANVI ESTRUCTURAL

La crisi de la COVID-19
accelerarà la transformació
del sector immobiliari
La crisi actual està desencadenant canvis en nombrosos aspectes de les
nostres vides, molts d’ells relacionats amb les nostres preferències residencials. Per exemple, el teletreball pot arribar a transformar com i on
vivim. La pandèmia també ha impulsat la digitalització del sector immobiliari i podria accelerar certes transformacions en altres àmbits, com la
rehabilitació d’habitatges, la qual cosa donaria suport a la transició cap
a una economia més sostenible.
Més enllà de l’anàlisi conjuntural de l’evolució de l’economia i del sector immobiliari
enguany i l’any vinent, és important preguntar-se si, un cop superada aquesta pandèmia, tornarem a una situació similar a la d’abans del xoc o si es produiran canvis
substancials en la nostra societat i en la nostra manera de viure i de relacionar-nos.
Uns canvis que poden afectar de manera permanent els nostres hàbits i les nostres
preferències de consum i englobar molts àmbits (per exemple, com ens eduquem,
com treballem, com comprem o com fem esport). Malgrat que és difícil donar respostes definitives a aquesta qüestió, hi ha algunes transformacions que ja estaven
en marxa abans del coronavirus i que es poden accelerar amb la crisi, la qual cosa
precipitaria el canvi de manera permanent.15
La crisi ha impulsat el teletreball. Durant la pandèmia, amb la finalitat de facilitar el
distanciament social i d’evitar desplaçaments innecessaris al lloc de feina, el teletreball s’ha instaurat com l’opció preferent per als qui poden treballar des de casa.
La veritat és que, ja abans de la pandèmia, cada vegada més empreses afavorien el
teletreball amb la creació de les infraestructures necessàries per a la connexió remota, posant dispositius mòbils a disposició dels treballadors i oferint-los la formació
necessària en eines digitals. Un estudi recent de CaixaBank Research estima que, en
l’actualitat, el 32,6% dels empleats a Espanya podrien potencialment realitzar la seva
feina en remot, un percentatge similar al de la majoria de les economies avançades.16
En aquest sentit, és molt probable que el teletreball sigui un d’aquests canvis que ja
s’estaven produint i que s’acceleraran gràcies a la crisi.
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15 El Dossier «El món
després de la COVID-19», a
l’IM05/2020 i disponible a
https://www.caixabankresearch.com/ca/informe-mensual/445/maig-2020/
mon-despres-covid-19, conté
reflexions sobre els canvis
que la pandèmia comportarà
per a l’economia i per a la
societat.

16 Vegeu l’article «La COVID-19 impulsa el teletreball»,
disponible a https://www.
caixabankresearch.com/
ca/economia-i-mercats/
mercat-laboral-i-demografia/
covid-19-impulsa-teletreball, i
Dingel, J. i Neiman, B. (2020),
«How many jobs can be done
at home?», NBER Working
Papers.
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L’augment del teletreball té importants implicacions per al mercat immobiliari, perquè afecta directament les preferències dels compradors sobre la ubicació de l’habitatge (es pot viure més lluny del centre de treball si cal desplaçar-s’hi menys dies a la
setmana) i sobre la seva dimensió i la seva distribució (per exemple, es demandaran
habitatges més amplis i que siguin versàtils, amb diferents usos de l’espai).17 Aquesta transformació té un impacte que va més enllà del propi sector immobiliari, perquè
les planificacions urbanística, de transports i de serveis públics s’hauran d’adaptar a
aquesta nova realitat.
Els canvis en la manera de treballar afectaran la nostra manera de viure i ens poden
ajudar a accelerar la transició econòmica cap a un sistema més sostenible i més
respectuós amb el medi ambient. Els compradors cada vegada presten més atenció
a aspectes relacionats amb la sostenibilitat dels habitatges i amb la seva eficiència
energètica, un canvi que ja s’estava produint, però que es pot veure accelerat després de la pandèmia. La crisi també ha posat al descobert les mancances en alguns
habitatges, que no compleixen els mínims requisits de salubritat. En aquest sentit,
pot guanyar més importància la rehabilitació dels habitatges existents, perquè, generalment, es van construir amb uns estàndards de sostenibilitat molt diferents dels
que s’exigeixen en l’actualitat a l’obra nova.
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17 Així mateix, el llarg període
de confinament ha fet que
els consumidors valorin més
que els habitatges tinguin
terrassa o algun espai exterior
d’ús privat, tot i que no és
clar encara si aquest canvi de
preferències ha estat temporal o es tracta d’un fenomen
més persistent (per exemple,
davant la possibilitat que es
produeixi un rebrot i es tornin
a implementar mesures de
confinament).

La crisi també ha posat de manifest que les empreses més digitalitzades surten reforçades. Les empreses que havien invertit en l’adopció de noves tecnologies digitals
han pogut continuar oferint els seus serveis a distància (per exemple, mitjançant
visites virtuals als habitatges). També s’han donat facilitats als potencials compradors
(per exemple, oferint la possibilitat de reservar un pis per més temps de l’habitual
durant l’estat d’alarma i sense cost en cas de desistiment). En molts casos, possiblement s’hagi aconseguit millorar l’experiència del client. Això podria propiciar que el
client continués demandant més flexibilitat i més personalització dels serveis quan
se superi la pandèmia.
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Quelcom que també ha deixat al descobert la crisi del coronavirus és l’enorme dificultat de construir habitatges complint les mesures de distanciament social a les
obres. En part, això és degut a la pròpia naturalesa de l’activitat. Però també és cert
que posa en relleu que el sector de la construcció està endarrerit en l’adopció de les
noves tecnologies digitals i de la robotització. Per exemple, es podria reduir el nombre de treballadors a les obres amb processos de producció més industrialitzats, en
què molts dels treballs especialitzats es realitzessin en una altra ubicació i de forma
més automatitzada.
La crisi també ha comportat canvis al mercat del lloguer. En els últims anys, el
nombre de pisos destinats al lloguer turístic a curt termini ha crescut de manera exponencial. Amb l’enfonsament del turisme, aquests pisos han quedat buits, i molts
inversors particulars han decidit traspassar-los al lloguer convencional. Probablement, aquest procés faci marxa enrere a mesura que el turisme internacional es vagi
recuperant, però és possible que no es reverteixi completament la situació si els inversors perceben més risc al mercat a curt termini (per exemple, una major volatilitat
dels ingressos).
En un vessant més negatiu, la crisi també ha posat al descobert els problemes d’accessibilitat a l’habitatge, en especial entre la població més vulnerable, que sol viure
en règim de lloguer.18 El Govern ha adoptat diverses mesures per fer costat als inquilins davant la crisi de la COVID-19, com la suspensió dels desnonaments fins al final
de l’any, la renovació automàtica de contractes de lloguer per sis mesos i la concessió de microcrèdits per pagar el lloguer. Aquestes mesures ajudaran a neutralitzar
l’emergència social del moment. No obstant això, el mercat del lloguer pateix problemes estructurals que necessiten una regulació estable que afavoreixi la inversió.
En aquest sentit, la creació d’un parc rellevant d’habitatge amb lloguers assequibles
hauria de ser una prioritat.
En definitiva, la COVID-19 no solament ha generat una profunda crisi econòmica.
Quan superem aquesta batzegada, que ho farem, els canvis econòmics i socials
resultants poden ser de gran importància i tindran un fort impacte sobre el mercat
immobiliari a llarg termini. No hi ha volta enrere.
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18 Al següent article d’aquest
Informe Sectorial, «Comprar
o llogar? Una qüestió d’ingressos, però, sobretot, de
capacitat d’estalvi», s’analitza
l’accessibilitat a l’habitatge
en propietat per part dels
inquilins.
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Comprar o llogar?
Una qüestió d’ingressos,
però, sobretot, de
capacitat d’estalvi
En aquest article, analitzem amb un enfocament nou el potencial d’inquilins espanyols que es podrien permetre la compra d’un habitatge en propietat. Per al
conjunt d’Espanya, estimem que al voltant del 49% dels inquilins tenen un nivell
d’ingressos suficient per comprar un habitatge. No obstant això, només el 13%
té, a més a més, els estalvis necessaris.Tot i que s’observen diferències notables
entre províncies i municipis, a totes les regions es fa patent que la insuficient capacitat d’estalvi és la principal restricció a la qual s’enfronten els inquilins per accedir
a un habitatge en propietat.
El fort increment dels preus dels lloguers en els últims anys ha empès molts inquilins a plantejar-se l’opció de comprar un habitatge.1 La decisió de llogar és menys
atractiva quan, per un import similar al del lloguer mensual, es pot pagar una quota
hipotecària per a un habitatge equivalent. Però, a més dels ingressos necessaris per
afrontar la quota hipotecària mensual, la compra d’un habitatge requereix disposar
d’uns estalvis considerables en el moment de l’adquisició.2 En general, és necessari
un estalvi, com a mínim, del 20% del valor de l’habitatge, ja que l’import de la hipoteca se sol concedir pel 80% d’aquest valor. Ateses aquestes condicions, els inquilins
espanyols es poden permetre la compra d’un habitatge?
La forma més habitual de mesurar l’accessibilitat a la compra d’un habitatge és
mitjançant l’índex d’accessibilitat, que no és més que la ràtio entre el preu d’un habitatge representatiu i la renda bruta disponible de la llar mitjana. Segons l’estadística
publicada pel Banc d’Espanya, aquesta ràtio es va situar en un valor de 7,0 el 2019,
és a dir, la llar espanyola mitjana ha de dedicar 7 anys de la seva renda íntegrament
a la compra d’un habitatge mitjà.3 No obstant això, aquesta mesura tan simple no
reflecteix la realitat de moltes llars, en especial de les que viuen de lloguer, que són,
precisament, els principals compradors potencials d’habitatge. D’una banda, l’índex
es construeix a partir de la mitjana d’ingressos de totes les llars, incloses les que ja
són propietàries d’un habitatge i que solen tenir ingressos superiors als dels arrendataris. De l’altra, s’utilitza el preu mitjà d’un habitatge que pot no ser representatiu del
preu a diferents localitats. Fins i tot, dins un mateix mercat, hi ha una àmplia varietat
d’habitatges (en funció de la dimensió i d’altres característiques), amb preus que
poden ser molt diferents. Finalment, aquesta mesura tan sintètica no té en compte si
les llars tenen els estalvis necessaris per adquirir un habitatge.

1 Segons els indicadors disponibles als portals immobiliaris, basats en preus d’oferta,
el preu del lloguer ha augmentat, en els 5 últims anys,
al voltant del 50% al conjunt
d’Espanya, tot i que les dades
més recents mostren una
tendència a la moderació que
es podria accentuar amb la
crisi de la COVID-19.
2 En aquest article, estalvi
fa referència a l’stock de
recursos (suma del saldo en
productes d’estalvi).
3 El Banc d’Espanya calcula
el preu de l’habitatge mitjà a
partir del preu per metre quadrat (basat en l’índex del preu
de l’habitatge de l’INE) multiplicat per 93,75 m² (superfície
mitjana de l’habitatge).
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Mentre que l’índex d’accessibilitat es calcula a partir
de la renda bruta disponible de la llar mitjana, l’índex
HARI té en compte la distribució dels ingressos dels
arrendataris per calcular el seu potencial de comprar
un habitatge
Així, doncs, amb la finalitat de respondre la pregunta inicial sobre l’accessibilitat a un
habitatge en propietat per part de les persones que viuen de lloguer, presentem un
enfocament diferent al del clàssic índex d’accessibilitat. En concret, utilitzem la metodologia desenvolupada per Goldman, Li i Zhu,4 que consisteix en el càlcul de l’índex
HARI (Housing Affordability for Renters Index), un índex que té en compte si els ingressos dels inquilins actuals són suficients per convertir-se en propietaris, i ampliem
aquest índex per tenir en compte també si l’estalvi d’aquests inquilins és suficient
(índex HARI-estalvi).

Alguns detalls sobre la metodologia
L’índex HARI mesura la proporció d’inquilins que tenen un nivell d’ingressos suficient
per comprar un habitatge. Per calcular aquest índex, es compara la distribució dels
ingressos de les llars que viuen en règim de lloguer amb la distribució dels ingressos
de les llars que han comprat recentment el primer habitatge amb una hipoteca. És a
dir, considerem que un inquilí podria comprar un determinat habitatge si té un nivell
d’ingressos igual o superior al nivell d’ingressos del comprador d’aquest habitatge.5
Noti’s que, per fer aquest càlcul, no és necessari definir el preu d’un habitatge mitjà,
ja que es té en compte de manera implícita (mitjançant la variabilitat dels ingressos
dels compradors) que el preu de l’habitatge és molt heterogeni.6
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4 Goodman, Laurie, Wei Li
i Jun Zhu (2018), «Housing
affordability. Local and national perspective», Research
Report Urban Institute.
5 Considerem ingressos per
nòmines i per prestacions
o per subsidis per atur, que
s’assignen al primer titular de
cada compte. La comparativa
de distribucions es realitza
amb intervals d’ingressos de
500 euros.
6 L’índex HARI té algunes
limitacions, perquè només
té en compte el nivell d’ingressos de la llar (o el saldo
de recursos en la seva versió
ampliada), però hi ha altres
criteris que també són rellevants per a la concessió d’una
hipoteca, com, per exemple,
el tipus de contracte laboral
(les persones amb contracte
indefinit solen tenir més facilitats per accedir a una hipoteca) o l’edat de la persona.
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Ampliem l’índex HARI afegint-li el factor estalvi,
ja que, a part dels ingressos, és un element clau
que determina la capacitat d’adquirir
un habitatge
Addicionalment, afegim el factor estalvi a l’índex, ja que, com ja hem comentat,
és un element clau en la capacitat de comprar un habitatge. En concret, l’índex
HARI-estalvi mesura la proporció d’inquilins que tenen un nivell d’ingressos i
d’estalvi suficient per comprar un habitatge. És a dir, aquest índex ampliat no
solament té en compte els ingressos, sinó que es considera que un inquilí podria
comprar un determinat habitatge si té un nivell de recursos igual o superior al del
comprador d’aquest habitatge.7 Noti’s que la diferència entre l’índex HARI i l’índex HARI-estalvi indica la proporció d’inquilins que tenen els ingressos suficients
per comprar un habitatge però que no disposen de prou estalvis.

7 El càlcul es realitza a partir
de la mitjana dels recursos
dels compradors d’habitatge el
mes anterior a la contractació
de la hipoteca en cada interval
d’ingressos.

Resultats nacionals
Amb la metodologia ja definida, ens disposem a esbrinar el potencial dels inquilins espanyols per convertir-se en propietaris. Primer, però, és rellevant observar al
següent gràfic les distribucions dels ingressos (esquerra) i de l’estalvi (dreta) dels
compradors d’habitatge i dels inquilins l’any 2019 al conjunt d’Espanya, construïdes
a partir de dades internes de CaixaBank.8 És evident que els inquilins solen tenir un
nivell d’ingressos inferior al dels compradors (la corba de distribució dels inquilins
està desplaçada més a l’esquerra), però les diferències són força més marcades en
el cas de l’estalvi.

8 Els compradors es defineixen com els clients que van
contractar una hipoteca per a
l’adquisició de la seva primera
residència el 2019 i que no
disposaven de cap hipoteca
anterior. Els inquilins s’identifiquen a partir de les transferències recurrents emeses des del
compte bancari de persones
físiques cap al mateix compte
de destí durant els set primers
dies del mes i per un import
aproximadament constant al
llarg del temps.

Distribucions dels ingressos i de l’estalvi dels compradors d’habitatge i dels inquilins
Ingressos (probabilitat)

Estalvi (probabilitat)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes (dades del 2019).
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A partir de la distribució dels ingressos, obtenim un índex HARI a nivell nacional del
49%. Això significa que, aproximadament, la meitat dels inquilins a Espanya tenen
un nivell d’ingressos suficient per comprar un habitatge. Aquesta xifra és relativament elevada si es compara amb el 27% que obtenen Goldman, Li i Zhu per als Estats Units. Per tant, si tenim en compte els seus ingressos, sembla que una bona part
dels inquilins espanyols es troben en una bona posició per comprar un habitatge.
Però tenen un nivell d’estalvi suficient per realitzar la compra?
Incloent la distribució de l’estalvi, obtenim l’índex HARI-estalvi, el qual pren un valor
molt més baix, del 13%. És a dir, tenint en compte la seva situació financera, estimem que només el 13% dels inquilins espanyols podrien accedir a un habitatge en
propietat. Això significa que el 36% dels inquilins tindrien uns ingressos suficients
per comprar un habitatge, però no tenen prou capacitat d’estalvi. Aquest percentatge
puja al 41% per als joves (entre els 18 i els 35 anys), la qual cosa evidencia que aquest
col·lectiu té més dificultats d’accés a l’habitatge en propietat, a causa de la incapacitat
d’estalviar.

La capacitat d’estalvi insuficient és la principal restricció
a la qual s’enfronten els inquilins per accedir a un
habitatge en propietat, en especial els joves. El 49%
dels inquilins tenen un nivell d’ingressos suficient per
comprar un habitatge, però només el 13% tenen, a més
a més, els estalvis necessaris
Noti’s que els resultats a nivell nacional assumeixen una mobilitat geogràfica total.
És a dir, comparem compradors i inquilins sense tenir en compte on viuen: comparem, per exemple, la situació financera dels inquilins de Madrid amb la dels compradors a qualsevol altre punt d’Espanya. No obstant això, la mobilitat dels inquilins no
és tan àmplia. Per aquest motiu, fem el mateix exercici a nivell provincial i també per
grans ciutats.

Resultats per províncies i per grans ciutats
Per tenir en consideració que la mobilitat geogràfica dels potencials compradors
es limita, possiblement, a zones més delimitades que la totalitat de la geografia
espanyola, calculem els índexs HARI a nivell de província i per a les 10 ciutats més
poblades d’Espanya. Els següents mapes i gràfics mostren els resultats.
A nivell provincial, destaca que, efectivament, hi ha importants diferències regionals
pel que fa a l’accessibilitat a l’habitatge en propietat per part dels inquilins. Això
s’observa en l’ampli rang de valors que pren l’índex HARI, comprès entre el 40% a
Valladolid i el 65% a Segòvia. Al mapa de l’esquerra, es pot observar que l’índex sol
ser més baix a les províncies del nord. La Comunitat de Madrid té un índex HARI relativament baix (el 44%), mentre que la major part de províncies que l’envolten tenen
índexs d’accessibilitat més alts.
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Per la seva banda, l’índex HARI-estalvi també indica diferències regionals marcades, tot i que en menor mesura. En aquest cas, l’índex pren valors en un rang una
mica més delimitat: al voltant del 5% a Osca i a Saragossa, fins a valors propers
al 25% a Segòvia i a Ciudad Real. Tot i que hi ha una correlació positiva entre els
dos índexs, comparant els dos mapes, observem que es produeixen importants
canvis en l’accessibilitat quan es tenen en compte els estalvis: per exemple, Astúries té un índex HARI del 46% (inferior a la mitjana), però un índex HARI-estalvi
del 18%, a la banda alta.
Una conclusió important d’aquesta anàlisi és que la falta d’estalvi és la principal
restricció a la qual s’enfronten els inquilins per accedir a un habitatge en propietat a totes les províncies. Així ho evidencia el fet que l’índex HARI-estalvi sigui
significativament inferior a l’índex HARI a totes les províncies, perquè a totes
elles la diferència entre els dos índexs és, com a mínim, de 30 punts percentuals.
Destaca, en particular, el cas de Conca, província en què al voltant del 65% dels
inquilins tenen un nivell d’ingressos suficient per comprar, però només el 13%
té els recursos necessaris. Àvila, Toledo i Castelló serien casos similars.

Índex HARI

Índex HARI-estalvi

Percentatge d’inquilins que podrien comprar un habitatge segons
el seu nivell d’ingressos

Percentatge d’inquilins que podrien comprar un habitatge segons
el seu nivell d’ingressos i d’estalvi

Percentatge d’inquilins que podrien comprar un habitatge

Inferior a 49%

-

Entre el 49% i el 54%
Superior al 54%
Inferior a

48,5%

Entre

48,5%

+
Inferior a

i

54,2%

Inferior a 12%

Entre

Nota: Es defineixen tres grups de províncies en cada mapa en funció del percentil 33 i 66 de la distribució provincial
Superiorrespectivament.
a 54,2%
Superior a
de l’índex HARI i HARI-estalvi,
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes (dades del 2019).

Entre el 12% i el 16%
Superior al 16%
11,7%
11,7%

i

15,5%

15,5%
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Índex d’accessibilitat a l’habitatge
per part dels inquilins

Percentatge d’inquilins joves (18-35 anys) que
podrien comprar un habitatge segons el seu
nivell d’ingressos, però que no tenen l’estalvi
necessari

(%)
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Notes: HARI: percentatge d’inquilins que podrien comprar un habitatge segons el seu nivell d’ingressos.
HARI-estalvi: percentatge d’inquilins que podrien comprar un habitatge segons el seu nivell d’ingressos i d’estalvi.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes (dades del 2019).

En l’anàlisi de les 10 ciutats més poblades d’Espanya, aquests índexs mostren que
les dificultats per accedir a un habitatge en propietat són especialment acusades en
algunes ciutats grans, a causa de la poca capacitat d’estalvi (vinculada, en part, al
pagament d’un lloguer elevat). Així, atès el seu nivell d’ingressos i d’estalvi, estimem
que menys del 10% dels inquilins podrien comprar un habitatge en ciutats com Saragossa, Bilbao, Barcelona i Palma (vegeu el gràfic de barres de l’esquerra).

Segons l’índex HARI-estalvi, menys del 10%
dels inquilins podrien comprar un habitatge
en grans ciutats com Saragossa, Bilbao,
Barcelona i Palma
Finalment, destacaríem que un resultat recurrent, tant a nivell provincial com municipal, és que, entre la població més jove (menys de 35 anys), la restricció principal
per accedir a l’habitatge en propietat és la falta de capacitat d’estalvi. Tot i que els
ingressos entre els joves que compren i els que lloguen no són tan desiguals, la
diferència entre els dos grups rau en el saldo d’estalvi del qual disposen. Per exemple, a les ciutats de Bilbao, de Màlaga i de València, més del 45% dels joves inquilins tenen un nivell d’ingressos suficient per comprar un habitatge, però no tenen
l’estalvi necessari (vegeu el gràfic de barres de la dreta).
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A l’hora de dissenyar una estratègia per a la recuperació del sector immobiliari
després del dur cop que ha representat la COVID-19, una de les propostes que
s’està considerant consisteix a instaurar un programa d’avals als préstecs per al
primer habitatge similar al Help to Buy del Regne Unit, de manera que es redueixi
la quantitat inicial que el comprador ha d’aportar per adquirir un habitatge. Un
programa d’aquestes característiques podria estimular la demanda d’habitatge,
ja que, com s’ha vist en aquest article, la falta d’estalvi és la principal restricció a
la qual s’enfronten els inquilins per accedir a un habitatge en propietat. No obstant això, en la conjuntura actual, la capacitat d’estimular la demanda es veurà
mitigada per l’augment de l’atur, que es concentra entre la població més jove, i
per la major incertesa sobre la seva capacitat de generar ingressos estables en un
futur. També és important subratllar que un programa que promogui l’oferta d’habitatge de lloguer assequible serviria no solament per facilitar l’accessibilitat a un
habitatge de lloguer, sinó que, a més a més, potenciaria la capacitat d’estalvi de
les llars i, d'aquesta manera, la seva capacitat d’accés a un habitatge en propietat
al cap d’uns anys.
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Indicadors i previsions
Variació anual (%), llevat que s’indiqui el contrari
Mitjana
2000-2007

Mitjana
2008-2014

Mitjana
2015-2018

Dada 2019

Previsió
20201

Previsió
20211
10,5

Indicadors d’activitat
PIB total

3,4

-1,3

2,8

2,0

-14,0

VAB construcció

3,1

-9,8

4,8

3,5

-15,8

11,5

Inversió en construcció

5,4

-9,4

4,7

0,9

-32,5

25,6

Inversió en habitatge

5,4

-8,5

9,4

2,9

-34,3

25,7

Inversió en resta de construcció

3,1

-9,8

4,8

3,5

-30,1

25,5

Visats d’inici d’obra (milers)

642

94

74

106

75

85

Visats d’inici d’obra

2,8

-28,7

26,6

5,5

-29,4

13,3

Certificats de final d’obra (milers)

482

230

51

79

90

95

Certificats de final d’obra

8,3

-34,9

12,5

22,4

14,2

5,6

Indicador sintètic de la construcció5

2,9

-7,5

5,8

3,2

-8,4

-

Confiança al sector de la construcció (nivell)5

13,1

-41,8

-24,1

-7,0

-13,2

-

-0,5

Mercat laboral
Afiliats total

3,5

-2,4

3,2

2,6

-3,8

6,1

-13,5

5,2

5,1

-4,0

0,5

-

-14,4

7,1

6,8

-4,5

1,1

Enginyeria civil

-

-16,4

0,5

3,4

-3,2

-0,2

Act. de construcció especialitzada

-

-8,9

4,4

4,1

-3,8

0,2

10,3

2,1

6,4

5,8

-3,5

0,9

Ocupats total (EPA)

4,1

-2,7

2,7

2,3

-6,0

0,8

Ocupats a la construcció (EPA)

6,7

-14,0

4,4

4,6

-6,2

1,1

Taxa de temporalitat a la construcció (%)

57,6

39,6

41,7

40,2

39,0

40,0

Taxa d’atur a la construcció (%)

7,5

22,8

13,1

9,7

22,0

20,0

Afiliats a la construcció
Construcció d’edificis

Afiliats en activitats immobiliàries

Demanda d’habitatge
Compravendes2 (milers)

886

388

437

502

325

380

Compravendes2

-0,1

-8,7

13,4

-3,0

-35,3

16,9

Habitatge nou2,5

12,1

-13,4

6,0

1,1

-16,5

-

Habitatge usat2,5

-7,8

-5,0

15,2

-24,3

-13,9

-

-22,1

6,7

10,4

0,8

-68,7

133,8

-7,6

-7,6

11,6

-2,6

-30,9

21,0

Compravendes estrangers3
Compravendes segona residència4

Preus
Preu de l’habitatge (Min. de Foment)

12,9

-5,7

2,5

3,2

-5,6

-2,3

-

-6,8

5,8

5,1

-4,5

-1,9

Preu del sòl

17,5

-8,7

1,5

1,5

-9,1

5,3

IPC lloguer5

4,3

0,8

0,5

1,5

1,3

-

Preu de l’habitatge (INE)

Ràtios d’accessibilitat
Preu de l’habitatge (% renda bruta disponible)

6,5

7,5

6,5

7,0

6,8

7,0

Esforç teòric (% renda bruta disponible)

35,2

37,7

29,4

30,6

30,6

31,2

Rendibilitat del lloguer (%)

4,5

3,5

4,3

3,9

3,9

3,8

Nombre d’hipoteques

5,8

-20,9

12,2

2,9

-2,1

-

Saldo viu del crèdit per a la compra d’habitatge

14,8

-1,4

-2,5

-1,3

-1,7

-

Noves operacions de crèdit habitatge

17,7

-24,9

16,0

2,3

-17,4

-

Saldo viu del crèdit promotor i construcció

23,6

-12,8

-10,8

-11,8

-5,7

-

Finançament (5)

Taxa de morositat del crèdit habitatge (%)

0,5

3,5

4,8

3,8

3,5

-

Taxa de morositat del crèdit promotor i construcció (%)

0,5

20,2

23,6

7,7

6,0

-

Notes: 1. Previsions a 30 de juny del 2020. 2. La mitjana 2000-2007 per a les compravendes d’habitatge correspon al període 2004-2007 i les dades provenen del
Ministeri deTransports. Compravendes de l’INE a partir del 2007. 3. Compravendes d’estrangers segons el Ministeri de Foment. 4. Les compravendes de segona
residència s’estimen a partir de les compravendes realitzades en una província diferent de la província de residència del comprador. 5. Les dades de la columna
«Previsió 2020» corresponen a les dades acumulades fins a l’última disponible del 2020.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Ministeri de Transports, del Ministeri de Treball i Economia Social, del Ministeri d’Inclusió, Seguretat
Social i Migracions i del Banc d’Espanya.
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L’Informe Sectorial i la resta de publicacions de CaixaBank Research estan
disponibles a la web: www.caixabankresearch.com. Mitjançant els nostres
estudis, intentem estimular el debat i l’intercanvi d’opinions entre tots els sectors
de la societat i afavorir la divulgació dels temes clau de l’entorn socioeconòmic
del nostre temps.
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Del 29 de juny al 5 de juliol del 2020

Economia espanyola
Estabilització progressiva dels indicadors d’activitat a Espanya. Al juny, l’índex PMI del sector manufacturer va pujar
amb força (10,7 punts) fins a arribar als 49,0 punts. Tot i que encara es tracta d’un registre moderat, denota una millora
clara en l’activitat econòmica. Així mateix, l’indicador homòleg per al sector serveis va repuntar 22,3 punts i es va situar
en els 50,2 punts, un registre encoratjador, en situar-se ja per sobre del límit dels 50 punts. Per la seva banda, i davant
les restriccions imposades a la mobilitat, l’arribada de turistes internacionals i, per tant, la seva despesa van ser nul·les
al maig. Sens dubte, el sector turístic serà el que més patirà els estralls de la pandèmia.
Recuperació parcial del mercat laboral espanyol al juny degut principalment a la reactivació d’afiliats en situació
d’ERTO. Les dades de la Seguretat Social mostren una notable reducció dels empleats en ERTO durant el mes de juny:
1,17 milions de treballadors completament reactivats. Amb tot, encara continuen en situació d’ERTO total o parcial
1,83 milions de treballadors, mentre que 1,5 milions d’autònoms estan en cessament d’activitat. Així mateix, la mitjana
del nombre d’afiliats va augmentar al juny en 68.000 persones fins als 18,62 milions. Aquest augment de l’afiliació és
modest i el nombre d’afiliats és encara un 4,6% inferior al del juny del 2019. D’altra banda, l’atur registrat va augmentar
en 5.000 persones al juny fins als 3,86 milions, una xifra un 28% superior a la del juny del 2019.

Espanya: afiliats en situació d’ERTO
Nombre a final del mes (milers)
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Nota: (*) inclou ERTO per força major total, parcial i per causes objectives.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MEySS.

Fitxa país
Hongria
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Les dades d’execució pressupostària d’Espanya comencen a mostrar l’impacte de la COVID-19. El dèficit de l’Estat ja
s’ha situat en el 2,9% del PIB al gener-maig de 2020 (un registre 1,6 p. p. superior al del maig del 2019). Aquest
empitjorament és atribuïble tant a la davallada dels ingressos derivada de la reducció de l’activitat econòmica (–10,6%
interanual en l’acumulat fins al maig) com a l’augment de les despeses de l’Estat derivades de la pandèmia (+10,8%
interanual). En la mateixa línia, el dèficit consolidat de les Administracions públiques (excloses les corporacions locals)
va augmentar fins al 2,1% a l’abril (0,6% a l’abril del 2019). Es tracta d’una tendència que anirà a més en els propers
mesos davant les mesures fiscals que s’estan duent a terme per mitigar l’impacte de la pandèmia sobre l’activitat
econòmica.

Espanya: saldo pressupostari de l’Estat

Índex CaixaBank per a la
Internacionalització Empresarial

Acumulat de l’any (% del PIB)
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’IGAE.
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