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El títol d’aquest article reflecteix el supòsit central de les nostres previsions econòmiques de cara a l’any vinent: 
serà l’exercici en què deixarem enrere la pandèmia. Una de les claus per aconseguir-ho serà el desplegament 
reeixit de les vacunes que s’han descobert en un temps rècord, una fita extraordinària en la història de la huma-
nitat. No fa tant, una part important de la comunitat científica dubtava que fos possible aconseguir una vacuna 
en qüestió de mesos en lloc d’anys. El que s’ha aconseguit demostra que, quan el món de la recerca, l’empresa 
privada i les Administracions públiques de diferents països comparteixen un objectiu comú i lluiten de manera 
coordinada per aconseguir-lo, podem arribar molt lluny. Sens dubte, una lliçó vàlida per a altres reptes als quals 
ens enfrontem, com el canvi climàtic.

El desplegament reeixit de les vacunes no serà senzill ni immediat. Es tracta d’un formidable repte logístic de 
producció i de distribució. Per descomptat, serà també crucial que el virus no muti, de manera que redueixi 
l’efectivitat de les vacunes, tot i que pot succeir, com en el cas de la grip, que la vacuna s’hagi d’anar actualitzant 
de forma periòdica. I, sobretot, és imprescindible que es vacuni prou població per poder aconseguir 
l’anomenada immunitat de grup o de ramat, la situació a partir de la qual ja hi ha tanta gent immune que la 
famosa R –la taxa de reproducció del virus– se situa de manera natural per sota d’1, moment en què podem 
donar per controlada l’epidèmia. Algunes enquestes recents apunten que farà falta conscienciar que vacunar-
se és segur, efectiu i solidari. En definitiva, necessari.

Fins que no assolim la immunitat de grup, no ens quedarà un altre remei que continuar utilitzant extensament 
altres eines per controlar l’epidèmia. Les coneixem: màscara, distància, higiene, test, rastreig de contactes i 
aïllaments. Com a part d’aquest arsenal, els testos ràpids d’antígens ofereixen un recorregut enorme. A un cost 
molt inferior al d’una prova PCR, amb una fiabilitat molt alta i amb la capacitat d’oferir resultats en 15 minuts, 
es poden convertir en una eina importantíssima per augmentar la detecció de casos asimptomàtics.

El control de l’epidèmia facilitarà el rebot de l’economia, però, en els propers mesos, continuarà sent molt 
important continuar donant suport als sectors més afectats pel virus. De fet, en la mesura que aquesta afecta-
ció està cada vegada més concentrada en uns quants sectors i que estem a la vora de controlar l’epidèmia, 
aquest suport ha de ser decidit. I, arribats a aquest punt en què moltes empreses ja no es poden endeutar més, 
les ajudes directes han de guanyar pes.

Les perspectives per al 2021 també estaran marcades per les relacions internacionals. Al si de la UE, serà abso-
lutament clau desbloquejar el pla de recuperació europeu, quelcom que ningú dubta que ha de succeir. La 
possibilitat real de deixar fora del pla Hongria i Polònia hauria de facilitar que accedeixin a desbloquejar-lo. Pel 
que fa al brexit, arribem al temps de descompte sense acord i amb la possibilitat real de no tenir-lo llest per al 
gener. La disrupció resultant segur que facilitaria un acord al començament del següent any, però, sens dubte, 
és millor estalviar-se el mal tràngol. Finalment, el canvi de lideratge als EUA és una bona notícia per al multila-
teralisme i per a la cooperació internacional, fins i tot entre els EUA i la UE. Les tensions entre els EUA i la Xina, 
reflex d’una lluita de fons pel lideratge tecnològic i econòmic del món, es mantindran, però els riscos d’un xoc 
que afecti el conjunt de l’economia global seran menors.

Malgrat la gravetat de la crisi, Espanya està en una situació diferent a la del 2008. En aquella ocasió, l’economia 
va acumular una caiguda del PIB del 9% en cinc llargs anys i va trigar tres anys més a remuntar fins als nivells 
previs a la crisi. En aquesta crisi, la mateixa caiguda s’ha produït en tres trimestres i, malgrat que la nostra pre-
visió és que podem trigar de nou tres anys a culminar la remuntada, l’objectiu de tots hauria de ser escurçar 
aquest període. Si aprofitem bé els fons europeus per finançar no solament inversions, sinó també reformes 
que ens facin més competitius, ho podem aconseguir.

Enric Fernández
Economista en cap
30 de novembre de 2020

Perspectives: any 1 després de la pandèmia
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 2  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 

(novembre).
 Portugal: deute públic (octubre).
 Portugal: producció industrial (octubre).
10 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
10-11  Consell Europeu.
11 Espanya: ràting Fitch.
15-16  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
17 Espanya: enquesta trimestral de cost laboral (3T).
 Portugal: activitat turística (octubre).
22 Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (octubre i 3T).
 Portugal: preus de l’habitatge (3T).
23 Espanya: comptabilitat nacional trimestral (3T).
 Espanya: balança de pagaments i PIIN (3T).
 Espanya: execució pressupostària de l’Estat (novembre).
 Espanya: taxa d’estalvi de les llars (3T).
30 Espanya: avanç de l’IPC (desembre).
31 Portugal: taxa de morositat (3T).

 2  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 
(desembre).

 7  Portugal: ocupació i atur (novembre).
 8  Portugal: comerç internacional (novembre).
 Portugal: xifra de negocis a la indústria (novembre).
15  Espanya: comptes financers (3T).
 Portugal: activitat turística (novembre).
21  Consell de Govern del Banc Central Europeu.
22  Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (novembre).
26-27  Comitè del Mercat Obert de la Fed.
28  Espanya: enquesta de població activa (4T).
 Portugal: preus de l’habitatge (desembre).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (gener).
 EUA: PIB (4T i 2020).
29  Espanya: avanç del PIB (4T).
 Espanya: avanç de l’IPC (gener).
 Zona de l’euro: PIB de la zona de l’euro (4T).

DESEMBRE 2020 GENER 2021

Agenda

27  La Fed actualitza el marc estratègic de la política mo  ne 
tària i anuncia que perseguirà una inflació mitjana del 
2% i que tolerarà, de forma temporal, inflacions supe
riors després de períodes amb una inflació inferior al 2%.

AGOST 2020

16  L’agència de qualificació Moody’s redueix la nota cre
ditícia del Regne Unit, d’Aa2 a Aa3.

25  El Govern d’Espanya decreta un nou estat d’alarma.
28  França anuncia un nou confinament i altres països euro

 peus (com Alemanya) també endureixen les restric
cions a la mobilitat de manera més significativa que en 
els mesos anteriors.

OCTUBRE 2020

 4  El BCE amplia la dotació del programa de compres con
tra la COVID19 (PEPP) en 600.000 milions d’euros (fins 
als 1,35 bilions), n’allarga la durada fins a mitjan 2021 i 
anuncia un programa de reinversions per al PEPP fins al 
final del 2022.

21 El Govern d’Espanya finalitza l’estat d’alarma.

JUNY 2020

SETEMBRE 2020

25  El Consell Europeu aprova la concessió de 87.400 mi 
lions d’euros en préstecs SURE a 16 Estats membres. 
Espanya rebrà 21.300 milions.

28  El recompte oficial de morts per COVID19 a nivell 
mun  dial supera la xifra d’1 milió de persones.

NOVEMBRE 2020

15  Austràlia, Nova Zelanda i 13 economies asiàtiques (in 
closa la Xina) van signar un acord comercial a gran 
escala (el Regional Comprehensive Economic Part
nership).

20  Les primeres vacunes contra la COVID19 sol·liciten l’apro
 vació oficial de les autoritats després de concloure la fase 
d’assaig.

21  El Consell Europeu aprova un pla de recuperació con
tra la COVID19 de 750.000 milions d’euros (360.000 en 
préstecs i 390.000 en transferències), el qual es 
finançarà amb deute emès per la UE.

JULIOL 2020
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petit, i, en el conjunt del 2020, el descens se situarà al vol-
tant del 3,6%. En les properes setmanes, també centrarà 
l’atenció l’aprovació del nou paquet d’estímul fiscal, que, 
segurament, se situarà al voltant del 6% del PIB. Una mag-
nitud gens menyspreable, tot i que inferior a la plantejada 
inicialment per Joe Biden. Cal recordar que la política fiscal 
dels EUA ha estat una de les més expansives el 2020. El país 
tancarà l’any amb un dèficit públic pròxim al 20% del PIB 
(el doble del que, probablement, es registrarà al conjunt de 
països de la zona de l’euro). Una xifra mai vista en les últi-
mes dècades i que ha permès, entre altres coses, sostenir 
els ingressos de les llars. Als EUA, aquests ingressos no han 
caigut a nivell agregat, a diferència del que ha succeït a la 
majoria de països desenvolupats. No obstant això, les 
mesures d’estímul fiscal no han servit per ocultar la falta de 
lideratge polític en la gestió de la pandèmia.

Europa continua lluitant, tant en el front sanitari com en 
l’econòmic i en el polític. Malgrat que la resposta de políti-
ca monetària ha estat més ràpida i contundent que en la 
passada crisi financera, la falta de lideratge polític s’ha tor-
nat a posar de manifest en les dificultats per posar en mar-
xa l’anhelat pla de recuperació europeu. Sembla que, final-
ment, la segona onada es comença a estabilitzar, però, 
probablement, el cost econòmic no serà menor. Al conjunt 
de la zona de l’euro, la reculada del PIB es podria situar al 
voltant del 3,0% intertrimestral en el 4T (és probable que la 
caiguda sigui superior a Itàlia i a França, on l’impacte de la 
pandèmia és més intens). Per al conjunt de l’any, el descens 
del PIB s’acabarà situant al voltant del 7,4%, segons les pre-
visions de CaixaBank Research.

A Espanya, l’impacte econòmic de la segona onada és infe-
rior al del conjunt de la zona de l’euro, però la incertesa és 
molt elevada. D’una banda, els indicadors de mobilitat mos-
tren una reculada clara en relació amb el 3T. De l’altra, tant la 
despesa realitzada amb targetes als TPV de CaixaBank com 
les retirades d’efectiu evidencien que el consum de les llars 
s’ha afeblit de manera notable durant els mesos d’octubre i 
de novembre. No obstant això, l’evolució de l’ocupació és 
relativament favorable en aquest context. No s’ha produït 
un repunt de les persones en ERTO a nivell agregat, i, de fet, 
la taxa de variació interanual de les persones afiliades a la 
Seguretat Social s’ha continuat recuperant en els últims 
mesos. La nostra previsió apunta a una reculada del PIB en 
l’últim trimestre de l’any de l’ordre del 2,5% en termes inter-
trimestrals, però, si l’ocupació ens continua sorprenent en 
positiu al desembre, la xifra es podria acabar apropant al 0%.

Oriol Aspachs
Director d’Estudis

Recordarem el 2020 com l’any de la COVID-19. És evident. I, 
probablement, també es convertirà en l’any en què la Xina 
es va consolidar com a ferma candidata a liderar l’economia 
mundial. Ningú va imaginar que, el 2020, esclataria una 
pandèmia. I, quan va esclatar, no vam pensar que la Xina 
seria el país que millor la gestionaria, amb diferència.

La Xina ens continua sorprenent: manté la pandèmia sota 
control i és el país que presenta millors registres econò-
mics. La mobilitat gairebé ha recuperat els nivells previs a 
la crisi. És així a les principals ciutats, on les seqüeles de la 
pandèmia ja només es reflecteixen en un major ús del vehi-
cle privat en relació amb el transport públic. El trànsit aeri 
domèstic també ha remuntat el vol i ja presenta un volum 
d’activitat similar al previ a la pandèmia. Les relacions 
socials s’han recuperat. Els restaurants i els cinemes gaire-
bé han tornat a la normalitat. I el consum de les llars i les 
exportacions ja han superat els nivells previs a la pandèmia 
i continuen creixent amb força. Destaquen el creixement 
sostingut de les vendes per internet i el vigor de les expor-
tacions de béns electrònics.

La Xina lidera la recuperació a nivell global. Ofereix una 
imatge de la situació en què es trobarà la resta del món 
d’aquí a uns mesos. Quan tinguem la vacuna i puguem 
controlar la pandèmia, l’experiència de la Xina ens diu que 
la recuperació pot ser ràpida. Això esperem, tot i que avui 
dia sembli difícil. El lideratge de la Xina també es reflecteix 
en el PIB. Entre les grans economies, és l’única que tancarà 
l’any amb una taxa de creixement positiva, del 2,0% segons 
les previsions de CaixaBank Research.

Ara com ara, a nivell global, la Xina és l’excepció. La resta de 
països continuen lluitant per frenar l’avanç del virus. Men-
tre esperem que, en les properes setmanes, es generalitzi 
la distribució de la vacuna, s’ha aconseguit estabilitzar el 
ritme de contagis en alguns països, mentre que en uns 
altres torna a augmentar. Les mesures que s’estan prenent 
per contenir la pandèmia no són tan dràstiques com les 
adoptades durant la primera onada. A més a més, sembla 
que són eficaces per frenar els contagis i tenen un impacte 
econòmic inferior. Això es reflecteix en l’evolució diferent 
de la mobilitat per categories. Per exemple, la caiguda dels 
desplaçaments per anar a treballar és, en general, inferior a 
la dels realitzats per anar als centres comercials.

Els EUA són un dels llocs en què la segona onada està aga-
fant força i en què s’estan endurint les mesures per reduir 
les interaccions socials. Els indicadors econòmics disponi-
bles fins avui mostren encara un cert avanç de l’activitat i 
del consum, però, probablement, s’afebliran en les prope-
res setmanes. L’avanç del PIB en el tram final de l’any serà 

La Xina, i la resta del món
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Mitjana de l’últim mes del període, llevat que s’indiqui el contrari 

Mercats financers
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds (límit superior) 3,43 0,55 2,50 1,75 0,25 0,25 0,25

Líbor 3 mesos 3,62 0,75 2,79 1,91 0,20 0,25 0,35

Líbor 12 mesos 3,86 1,26 3,08 1,97 0,35 0,50 0,70

Deute públic 2 anys 3,70 0,80 2,68 1,63 0,20 0,30 0,50

Deute públic 10 anys 4,70 2,58 2,83 1,86 0,95 1,20 1,40

Euro

Depo BCE 2,05 0,32 –0,40 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50

Refi BCE 3,05 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eonia 3,12 0,55 –0,36 –0,46 –0,45 –0,45 –0,45

Euríbor 1 mes 3,18 0,67 –0,37 –0,45 –0,47 –0,45 –0,43

Euríbor 3 mesos 3,24 0,85 –0,31 –0,40 –0,48 –0,45 –0,40

Euríbor 6 mesos 3,29 1,00 –0,24 –0,34 –0,47 –0,43 –0,35

Euríbor 12 mesos 3,40 1,19 –0,13 –0,26 –0,45 –0,40 –0,30

Alemanya

Deute públic 2 anys 3,41 0,55 –0,60 –0,63 –0,70 –0,60 –0,45

Deute públic 10 anys 4,30 1,82 0,25 –0,27 –0,50 –0,25 0,00

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 2,06 –0,02 –0,36 –0,14 0,09 0,24

Deute públic 5 anys 3,91 2,59 0,36 –0,09 –0,04 0,22 0,41

Deute públic 10 anys 4,42 3,60 1,42 0,44 0,25 0,45 0,65

Prima de risc 11 178 117 71 75 70 65

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 4,02 –0,18 –0,34 –0,08 0,17 0,34

Deute públic 5 anys 3,96 4,67 0,47 –0,12 0,08 0,34 0,53

Deute públic 10 anys 4,49 5,35 1,72 0,40 0,25 0,50 0,70

Prima de risc 19 353 147 67 75 75 70

TIPUS DE CANVI

EUR/USD (dòlars per euro) 1,13 1,29 1,14 1,11 1,18 1,20 1,22

EUR/JPY (iens per euro) 129,50 126,40 127,89 121,40 124,51 128,40 130,54

USD/JPY (iens per dòlar) 115,34 98,97 112,38 109,25 105,51 107,00 107,00

EUR/GBP (lliures per euro) 0,66 0,83 0,90 0,85 0,91 0,91 0,90

USD/GBP (lliures per dòlar) 0,59 0,64 0,79 0,76 0,77 0,76 0,74

PETROLI

Brent ($/barril) 42,3 82,5 57,7 65,2 42,0 55,0 60,0

Brent (euros/barril) 36,4 63,2 50,7 58,6 35,6 45,8 49,2

  Previsions
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Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia internacional
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 3,5 2,8 –4,1 5,5 3,9

Països desenvolupats 2,7 1,3 2,2 1,7 –5,4 4,4 3,0

Estats Units 2,7 1,5 3,0 2,2 –3,6 4,1 3,2

Zona de l’euro 2,2 0,7 1,9 1,2 –7,4 4,3 2,7

Alemanya 1,6 1,3 1,6 0,6 –5,9 3,2 2,2

França 2,2 0,8 1,7 1,2 –9,3 5,7 3,1

Itàlia 1,5 –0,5 0,8 0,3 –9,0 5,0 2,5

Portugal 1,5 0,0 2,9 2,2 –8,3 4,9 3,1

Espanya 3,7 0,3 2,4 2,0 –11,4 6,0 4,4

Japó 1,5 0,5 0,3 0,7 –5,3 3,5 1,4

Regne Unit 2,9 1,1 1,3 1,4 –11,0 6,9 4,1

Països emergents i en desenvolupament 6,5 5,1 4,5 3,7 –3,2 6,3 4,6

Xina 10,6 8,3 6,7 6,1 2,0 8,3 4,5

Índia 9,7 6,9 6,8 4,9 –10,3 9,5 7,3

Brasil 3,6 1,6 1,3 1,1 –5,0 3,0 2,5

Mèxic 2,4 2,1 2,2 –0,3 –10,0 3,5 2,2

Rússia 7,2 0,9 2,5 1,3 –4,2 3,0 2,2

Turquia 5,4 5,1 2,8 0,9 –3,0 4,0 3,4

Polònia 4,0 3,4 5,4 4,2 –3,6 2,9 4,9

INFLACIÓ

Mundial 4,1 3,7 3,6 3,5 3,0 3,1 3,3

Països desenvolupats 2,1 1,5 2,0 1,4 0,7 1,3 1,6

Estats Units 2,8 1,7 2,4 1,8 1,2 2,0 2,2

Zona de l’euro 2,1 1,4 1,8 1,2 0,2 0,9 1,4

Alemanya 1,7 1,3 1,9 1,4 0,4 1,0 1,5

França 1,8 1,2 2,1 1,3 0,5 1,0 1,4

Itàlia 1,9 1,5 1,2 0,6 –0,2 0,7 1,2

Portugal 3,0 1,2 1,0 0,3 0,0 0,9 1,3

Espanya 3,2 1,4 1,7 0,7 –0,4 1,0 1,7

Japó –0,3 0,3 1,0 0,5 0,1 0,4 0,4

Regne Unit 1,9 2,4 2,5 1,8 0,8 1,3 1,4

Països emergents 6,7 5,7 4,9 5,1 4,8 4,5 4,4

Xina 1,7 2,6 2,1 2,9 2,6 1,5 2,3

Índia 4,5 8,0 3,9 3,7 6,6 9,7 4,7

Brasil 7,3 6,1 3,7 3,7 2,8 3,2 3,7

Mèxic 5,2 4,2 4,9 3,6 3,5 3,5 3,7

Rússia 14,2 8,7 2,9 4,5 3,3 3,5 4,0

Turquia 27,2 8,4 16,2 15,5 11,8 10,4 8,0

Polònia 3,5 2,0 1,2 2,1 3,5 2,1 2,4

  Previsions
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Economia portuguesa
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 1,7 0,1 2,6 2,4 –6,7 4,0 3,6

Consum de les AP 2,3 –0,6 0,6 0,7 0,7 2,2 0,2

Formació bruta de capital fix –0,3 –2,0 6,2 5,4 –7,4 –0,6 4,1

Béns d’equipament 1,2 1,2 8,9 2,8 – – – 

Construcció –1,5 –4,4 4,7 7,2 – – – 

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,3 –0,5 3,1 2,7 –5,6 3,4 3,8

Exportació de béns i serveis 5,2 4,0 4,2 3,5 –16,4 20,3 8,2

Importació de béns i serveis 3,6 2,2 5,0 4,7 –11,0 15,5 8,4

Producte interior brut 1,5 0,0 2,9 2,2 –8,3 4,9 3,1

Altres variables

Ocupació 0,4 –0,6 2,3 1,0 –3,9 –0,8 1,7

Taxa d’atur (% pobl. activa) 6,1 11,8 7,0 6,5 7,4 9,1 7,7

Índex de preus de consum 3,0 1,2 1,0 0,3 0,0 0,9 1,3

Saldo op. corrents (% PIB) –9,2 –3,6 0,4 –0,1 –1,8 –1,0 –0,6

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –7,7 –2,2 1,4 0,9 –0,8 0,0 1,0

Saldo públic (% PIB) –4,6 –6,1 –0,3 0,1 –7,2 –5,7 –3,1

  Previsions

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

Economia espanyola
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 3,6 –0,6 1,8 0,9 –13,7 6,6 4,0

Consum de les AP 5,0 0,9 2,6 2,3 3,5 3,3 2,2

Formació bruta de capital fix 5,6 –2,8 6,1 2,7 –14,3 7,0 7,7

Béns d’equipament 4,9 –0,5 5,4 4,4 –16,5 13,8 8,5

Construcció 5,7 –5,2 9,3 1,6 –16,8 4,0 7,1

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,4 –0,7 2,9 1,4 –10,0 5,6 4,2

Exportació de béns i serveis 4,7 3,1 2,3 2,3 –20,1 9,7 7,4

Importació de béns i serveis 7,0 –0,3 4,2 0,7 –17,8 9,1 7,4

Producte interior brut 3,7 0,3 2,4 2,0 –11,4 6,0 4,4

Altres variables

Ocupació 3,2 –1,0 2,6 2,3 –7,3 0,0 2,2

Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,5 20,5 15,3 14,1 16,0 17,9 16,5

Índex de preus de consum 3,2 1,4 1,7 0,7 –0,4 1,0 1,7

Costos laborals unitaris 3,0 0,1 1,2 2,4 6,3 –4,3 0,0

Saldo op. corrents (% PIB) –5,9 –0,8 1,9 2,1 1,1 1,6 2,0

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –5,2 –0,4 2,4 2,4 1,5 2,0 2,2

Saldo públic (% PIB) 1 0,4 –6,7 –2,5 –2,8 –12,4 –9,2 –6,6

Nota: 1. No inclou pèrdues per ajudes a institucions financeres.

  Previsions
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Torna l’optimisme als mercats 
financers

Les eleccions als EUA i les esperances sobre les vacunes ali-
menten l’apetència pel risc. El resultat de les eleccions presi-
dencials als EUA va ser rebut positivament pels inversors, ja 
que anticipa un vigorós estímul fiscal per donar suport a la 
recuperació econòmica i un to menys bel·ligerant en les rela-
cions internacionals. D’altra banda, al novembre, es van publi-
car els resultats preliminars de tres possibles vacunes contra la 
COVID-19, l’alta eficàcia de les quals va animar els inversors a 
millorar les perspectives econòmiques per al 2021. Tot plegat 
es va traduir en una major apetència pel risc i en una alça 
generalitzada dels actius financers més vinculats al cicle eco -
nòmic. En concret, els índexs borsaris de les principals econo-
mies avançades i emergents van repuntar amb força, el preu 
del barril de Brent va augmentar fins a nivells no vistos des del 
març i la majoria de divises es van enfortir enfront el dòlar. Tot 
això amb el suport de l’expectativa que els bancs centrals con-
tinuaran oferint unes condicions financeres acomodatícies. 
Malgrat tot, l’entorn continua sent exigent i la incertesa és 
molt elevada, en especial per l’evolució de la pandèmia durant 
aquesta segona onada (que és probable que provoqui caigu-
des del PIB en el 4T), però també per altres factors, com les 
ne  gociacions del brexit i les tensions recents de la UE amb 
Polònia i amb Hongria, que han aturat l’aprovació del Next Ge -
neration EU.

La recuperació de les borses s’accelera al novembre. Aquesta 
major apetència pel risc es va observar clarament en l’evolució 
dels principals índexs borsaris, que, en alguns casos, van acabar 
el mes amb les majors revaloracions mensuals mai registrades 
(l’Eurostoxx 50 i l’Ibex, per exemple). Van destacar, en especial, 
els avanços dels sectors més vinculats al cicle econòmic que, 
des de l’esclat de la pandèmia, havien evolucionat més negati-
vament. Així, sectors com l’energètic (molt vinculat al preu del 
petroli) o el financer van repuntar amb força i van moderar la 
caiguda que acumulen en el global de l’any. En canvi, els incre-
ments van ser menors als sectors del consum bàsic i de la salut, 
que havien aconseguit trampejar millor la pandèmia. Per paï-
sos, els avanços van ser més intensos a la zona de l’euro (Ibex 
35, +25,2%; PSI 20, +16,7%, i Eurostoxx 50, +18,1%) que als 
EUA o a les economies emergents (S&P 500, +10,8% i MSCI 
Emergents, +9,2%). No obstant això, la majoria d’índexs del Vell 
Continent es continuen situant per sota del nivell de l’inici de 
l’any, a diferència del que succeeix als EUA i a la Xina.

El Brent deixa enrere els 43 dòlars. Per bé que, des del final de 
l’estiu, el preu del barril de Brent s’havia situat en la forquilla 
dels 37-43 dòlars, al novembre, va assolir els 48 dòlars, un nivell 
no vist des del març. Aquest augment va tenir el suport de la 
millora generalitzada del sentiment inversor i de l’actuació de 
l’OPEP i dels seus aliats. En concret, el preu del cru es va veure 
afavorit per l’expectativa que l’OPEP i els seus aliats tornin a 
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ajustar la producció per compensar la feblesa de la demanda en 
els propers mesos (l’OPEP i els seus aliats es reuneixen al 
començament de desembre per prendre una decisió).

Les divises emergents s’enforteixen, tot i que hi ha certs 
punts d’inestabilitat. Al novembre, el conjunt de divises 
emergents es va apreciar gairebé el 4% en relació amb el dòlar 
nord-americà. Entre les divises que més es van revalorar tro-
bem el rand sud-africà (el +5,0%), malgrat una rebaixa del 
ràting del seu deute i la incertesa sobre la capacitat de repaga-
ment del deute sobirà a diversos països africans. A Turquia, per 
la seva banda, el canvi de responsables al banc central i al 
Ministeri de Finances va ser ben rebut pels inversors i va acon-
seguir estabilitzar la depreciació de la lira. A més a més, gràcies 
a una pujada del tipus d’interès de 450 p. b. per part del banc 
central, la seva divisa es va apreciar gairebé el 7% en el conjunt 
del mes. A les economies avançades, les divises considerades 
com a valor refugi (el ien japonès, el franc suís i el dòlar nord-
americà) es van afeblir arran de la reducció de l’apetència pel 
risc. Així, l’euro va aconseguir superar els 1,19 dòlars, mentre 
que la lliura esterlina es va enfortir lleugerament en un mes en 
què les negociacions sobre el brexit van continuar sense des-
encallar-se.

El BCE i la Fed apunten a nous estímuls. Després de l’última 
reunió del BCE, Christine Lagarde va deixar clar que la institu-
ció monetària oferiria nous estímuls monetaris en la reunió del 
10 de desembre. Dels discursos dels membres del Consell de 
Govern i de les actes de l’última reunió es desprèn que les prin-
cipals eines que utilitzarà el BCE seran les compres d’actius i les 
injeccions de liquiditat, articulades mitjançant el PEPP i les 
TLTRO, respectivament. En particular, és probable que el BCE 
augmenti aquests programes en quantitat (incrementant el 
volum màxim d’actius que pot adquirir i oferint noves rondes 
de TLTRO) i en durada (prolongant les compres netes d’actius 
del PEPP i les condicions atractives de les TLTRO, com a mínim, 
fins al final del 2021). Malgrat que el BCE no ha descartat altres 
eines, com una rebaixa dels tipus d’interès o un increment del 
ritme de compres a través de l’APP, semblen opcions menys 
probables i efectives. La Reserva Federal, per la seva banda, 
està estudiant les possibilitats per oferir una política mone-
tària encara més acomodatícia, tal com es destacava a les actes 
de la reunió de l’octubre. Entre les estratègies que està consi-
derant la Fed, hi ha la possibilitat d’incrementar el ritme men-
sual de compres netes de treasuries i d’MBS (en l’actualitat, en 
120.000 milions de dòlars), allargar el venciment mitjà dels ac -
tius (comprar més treasuries a llarg termini sembla l’alternativa 
més probable), ampliar l’horitzó de les compres netes i/o oferir 
més claredat sobre l’evolució futura de les compres d’actius. 
D’a  questa manera, els dos bancs centrals estan determinats a 
estendre un entorn financer molt acomodatici amb els tipus 
d’interès en nivells molt baixos.

Des del gener Novembre
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Tipus d’interès (%)

30-nov. 31-oct. Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2020 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 0,00 0,00 0 0,0 0,0

Euríbor 3 mesos –0,53 –0,52 0 –14,3 –12,5

Euríbor 12 mesos –0,49 –0,49 0 –23,8 –21,4

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,67 –0,70 3 –3,6 –5,2

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,74 –0,79 5 –14,2 –11,6

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,57 –0,63 6 –38,6 –21,1

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,08 0,14 –5 –38,7 –33,5

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,03 0,11 –7 –40,8 –36,7

EUA

Fed funds (límit superior) 0,25 0,25 0 –150,0 –150,0

Líbor 3 mesos 0,23 0,22 1 –168,3 –168,0

Líbor 12 mesos 0,33 0,33 0 –166,6 –162,2

Deute públic a 1 any 0,11 0,12 –1 –146,0 –147,9

Deute públic a 2 anys 0,15 0,15 0 –142,1 –146,3

Deute públic a 10 anys 0,84 0,87 –3 –107,9 –93,7

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

30-nov. 31-oct. Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2020 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 49 65 –16 4,9 1,1

Itraxx Financer Sènior 61 85 –24 9,0 4,1

Itraxx Financer Subordinat 113 164 –50 –0,1 –4,8

Tipus de canvi

30-nov. 31-oct. Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2020 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,193 1,165 2,4 6,4 8,3

EUR/JPY (iens per euro) 124,420 121,930 2,0 2,2 3,2

EUR/GBP (lliures per euro) 0,895 0,900 –0,5 5,8 5,1

USD/JPY (iens per dòlar) 104,310 104,660 –0,3 –4,0 –4,7

Primeres matèries 

30-nov. 31-oct. Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2020 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 428,4 409,6 4,6 6,7 10,9

Brent ($/barril) 47,6 37,5 27,0 –27,9 –23,8

Or ($/unça) 1.777,0 1.878,8 –5,4 17,1 21,4

Renda variable

30-nov. 31-oct. Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2020 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 3.621,6 3.270,0 10,8 12,1 15,3

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.492,5 2.958,2 18,1 –6,7 –5,7

Ibex 35 (Espanya) 8.076,9 6.452,2 25,2 –15,4 –13,6

PSI 20 (Portugal) 4.604,7 3.945,1 16,7 –11,7 –10,2

Nikkei 225 (Japó) 26.433,6 22.977,1 15,0 11,7 13,5

MSCI emergents 1.205,1 1.103,5 9,2 8,1 15,9
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La vacuna il·lumina un final d’any 
complicat

Els rebrots de la COVID-19 pesen sobre la recuperació global 
en els últims mesos de l’any. Després d’un fort rebot de 
l’activitat en el 3T a les principals economies, les últimes dades 
d’activitat de les quals disposem confirmen una pèrdua de 
dinamisme en l’últim trimestre, sobretot a Europa. Davant 
l’increment de casos de COVID-19, diversos governs van haver 
d’augmentar i d’allargar les restriccions al novembre, i, malgrat 
que ja preparen una desescalada, desembre encara quedarà 
afectat. No obstant això, hi ha diferències amb la primera ona-
da. Mentre que, a  diversos països europeus, el nombre de casos 
diaris ha superat els màxims de la primera onada, la mortalitat 
està més continguda. En conseqüència, en aquesta segona 
onada, s’estan adoptant mesures més delimitades i localitza-
des: per exemple, a Itàlia i al Regne Unit, les restriccions es 
determinen per regió en funció de la incidència del virus. Per 
aquest motiu, la pèrdua d’activitat és significativament menys 
important que al març i a l’abril: el PMI compost de la zona de 
l’euro, per exemple, va disminuir fins als 45,3 punts al novem-
bre, per sota del llindar que separa la zona contractiva de 
l’expansiva, però es manté còmodament per damunt dels 
nivells històricament baixos de la primera onada. D’altra banda, 
l’economia nord-americana resisteix malgrat un increment de 
casos de COVID-19, mentre que, a la Xina, la pandèmia està 
sota control i l’economia consolida la recuperació. 

La vacuna impulsarà la recuperació econòmica el 2021. Al 
novembre, diferents vacunes contra la COVID-19 van acabar el 
procés d’assaig amb una elevada efectivitat i es van iniciar els 
tràmits perquè les autoritats les validin. Malgrat que encara 
queden per resoldre les dates d’aprovació i la capacitat de pro-
ducció i de distribució, segons la informació disponible als EUA 
i al Regne Unit, les primeres vacunes es podrien començar a 
distribuir al desembre, mentre que, a Europa, el procés 
d’aprovació podria trigar unes poques setmanes més.

ECONOMIES AVANÇADES

Fins ara, l’economia nord-americana ha resistit millor 
l’impacte de la COVID-19. No es pot descartar un augment del 
ritme de contagis i una altra onada més tard que a Europa, com 
ja va succeir a la primavera. Però, fins al moment, les dades 
nord-americanes es mostren molt més robustes que a la majo-
ria d’economies avançades. L’índex de producció industrial, per 
exemple, va augmentar un considerable 1,1% intermensual a 
l’octubre, de manera que la producció es va situar el 5,3% per 
sota d’un any abans (el −6,7% al setembre), mentre que els 
indicadors de confiança s’han mantingut en cotes elevades 
tant a la indústria com als serveis. Així i tot, alguns indicadors sí 
que mostren un cert alentiment, en especial els relacionats 
amb el consum. Ho vèiem fa uns dies amb unes vendes al detall 
menys dinàmiques i, més recentment, ho hem observat en la 
baixada de l’índex de confiança del consumidor elaborat pel 
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Conference Board. Així, els models de previsió elaborats per les 
Reserves Federals d’Atlanta i de Nova York suggereixen que el 
PIB dels EUA podria continuar creixent en el 4T, tot i que ho faria 
a un ritme més moderat (el +2,7% i el +0,7% intertrimestral, 
respectivament).

En aquest context, continuen les negociacions sobre un nou 
estímul fiscal als EUA. Després de la victòria de Joe Biden en les 
eleccions presidencials, el Congrés dels EUA ha reprès les nego-
ciacions per llançar un nou paquet fiscal. Malgrat que el Senat 
continua dividit entre demòcrates i republicans, al novembre, 
es van començar a elaborar noves propostes. És probable que 
s’arribi a un acord pel qual el paquet de suport fiscal podria ron-
dar els 1,2 bilions de dòlars (el ~6% del PIB), que se sumarien 
als 3 bilions ja aprovats.

A Europa, la segona onada provocarà una contracció de 
l’activitat econòmica en el 4T. Malgrat que les dades de ven-
des al detall van ser positives a l’octubre a la majoria de països 
(van augmentar el 2,6% intermensual a Alemanya i el 2,8% a 
França), ja s’aprecia l’impacte de les restriccions sobre la mobi-
litat dels ciutadans, que s’ha reduït de forma considerable 
durant el mes de novembre, en especial a França i a Itàlia. Així i 
tot, com hem comentat més amunt, les mesures de contenció 
adoptades durant aquesta segona onada són més delimitades 
i localitzades i, per tant, no tenen un impacte tan fort com al 
març i a l’abril. L’impacte d’aquesta segona onada de restric-
cions també serà diferent entre sectors, ja que, en molts casos, 
les restriccions se centren en reduir la socialització i en tancar 
botigues no essencials, mentre que les plantes industrials, en 
general, continuen operant. I així ho reflecteixen els indicadors: 
mentre que el PMI de serveis de la zona de l’euro es troba en 
zona recessiva i va disminuir fins als 41,7 punts al novembre, el 
PMI manufacturer (53,8 al novembre) continua apuntant a un 
creixement de la indústria. Així i tot, les restriccions continuaran 
condicionant el final de l’any i els propers mesos, la qual cosa 
ens empeny a projectar una contracció del PIB de la zona de 
l’euro en el 4T (del 3% intertrimestral, una caiguda molt més 
petita que en el 2T, quan el PIB va caure l’11,8%), tot i que 
l’impacte serà major a França i a Itàlia, on les restriccions han 
estat més estrictes.

Polònia i Hongria qüestionen l’acord sobre el pressupost 
europeu i sobre l’NGEU. Els governs dels dos països es van 
negar a ratificar el nou pressupost de la UE i l’NGEU, el pla de 
recuperació europeu, en protesta pel mecanisme de protecció 
de l’Estat de dret, que es va acordar a mitjan novembre i que 
podria comportar la suspensió de pagaments del pressupost 
europeu als Estats membres que violin principis vinculats a la 
qualitat de l’Estat de dret. Aquesta situació podria fer perillar 
l’NGEU, el pla de recuperació mitjançant el qual la UE desem-
borsarà uns 750.000 milions d’euros en préstecs i en transferèn-
cies als Estats membres per donar suport a les seves economies. 
Es tracta d’una situació delicada, ja que esperem que l’NGEU 
tingui un impacte considerable sobre el creixement dels països 
europeus en els propers anys. Les negociacions entre els Estats 
continuen, però són complexes i s’hauran de dur a terme ràpi-  
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dament per evitar retards en la posada en marxa del pressupost 
comú i de l’NGEU.

Les negociacions sobre el brexit entren en la recta final, ja 
que queda poc temps per arribar a un acord sobre la relació 
comercial entre el Regne Unit i la UE abans que l’1 de gener del 
2021 s’acabi el període de transició. Hi ha hagut molt poques 
notícies sobre les negociacions en les últimes setmanes, i, al 
tancament d’aquest informe, encara no s’havien resolt els des-
acords principals sobre el level playing field (o terreny de joc 
igualat, que fa referència a les normes d’ajudes d’Estat i als 
estàndards mediambientals, socials i laborals que poden afec-
tar la competitivitat del país) i els drets de pesca. Malgrat que el 
temps és molt just i no es poden descartar accidents, cal espe-
rar que s’arribi a un acord que eviti que, a partir del gener, el 
comerç entre la UE i el Regne Unit passi a ser regulat per les 
regles de l’Organització Mundial del Comerç (la qual cosa com-
portaria increments d’aranzels i de barreres reguladores).

L’economia japonesa també es va recuperar amb força en el 
3T i encara un 4T amb rebrots controlats. El PIB va augmentar 
el 5,0% intertrimestral, un avanç considerable, tot i que insufi-
cient, per compensar els tres trimestres consecutius de con-
traccions que havia patit l’economia nipona. De cara al 4T, les 
dades més recents palesen que l’economia asiàtica es continua 
recuperant i que la segona onada del coronavirus no afecta el 
país de forma tan severa com a Europa. Així i tot, l’increment 
considerable de contagis en les últimes setmanes convida a la 
prudència.

ECONOMIES EMERGENTS

La recuperació de les economies emergents ha sorprès a 
l’alça en el 3T. Malgrat que es trobin en posicions diferents del 
cicle (la Xina, per exemple, ja ha recuperat el nivell precrisi), les 
principals economies emergents van registrar creixements con-
siderables del PIB en el 3T. A Turquia, el PIB va créixer el 6,7% 
interanual, mentre que l’Índia i Rússia van rebotar, però el crei-
xement interanual encara es va situar en cotes negatives (el 
–7,5% i el –3,6%, respectivament). Sens dubte, de totes les eco-
nomies mundials, la xinesa (que va créixer el 4,9% interanual en 
el 3T) és la que es recupera de forma més vigorosa. De cara al 4T, 
l’elevada exposició a l’economia europea de Turquia i de Rússia 
podria pesar sobre l’activitat en aquests dos països, mentre que, 
a la Xina i a l’Índia, països més vinculats a l’economia global i a la 
nord-americana, la recuperació podria ser més dinàmica. Així ho 
suggereix l’indicador PMI compost del novembre, que va aug-
mentar a la Xina fins als 55,7 punts, mentre que, a Turquia, va 
recular, tot i que encara es manté per damunt del llindar dels  
50 punts.

 

-12 

-9 

-6 

-3 

0 

3 

6 

3T 2016 3T 2017 3T 2018 3T 2019 3T 2020 

Japó: PIB  
Variació (%)  

Intertrimestral Interanual 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’Oficina del Gabinet del Japó. 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

PMI compost per països  
Nivell 

Xina  Turquia  Índia Rússia 

Nota: Turquia: PMI de manufactures. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Markit.  

Expansió

 Contracció

 

-24 

-20 

-16 

-12 

-8 

-4 

0 

11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 

Zona de l’euro: con�ança del consumidor
Nivell 

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



13  

ECONOMIA INTERNACIONAL | FOCUS

DESEMBRE 2020

12

1. El resultat final del Senat encara no està decidit. Geòrgia ha d’assignar 
dos senadors (es decidiran en una segona volta electoral el 5 de gener), i 
això marcarà el futur del Senat.

EUA: què ens durà la nova legislatura?

El candidat demòcrata, Joe Biden, es va imposar al repu-
blicà, Donald Trump, en les passades eleccions presiden- 
cials nord-americanes. Així mateix, sembla que el Congrés 
continuarà dividit, amb la Cambra de Representants en 
mans demòcrates i el Senat en mans republicanes.1 En 
aquest entorn polític i amb la crisi de la COVID-19 molt 
present, què podem esperar de la política interna i exte-
rior nord-americana el 2021? 

Política domèstica: paquet fiscal, infraestructures 
verdes, pujada d’impostos? 

Amb una economia encara greument afectada per la crisi 
econòmica derivada de la pandèmia, la política domèstica 
centrarà l’atenció el 2021. Un dels elements més destacats 
serà el nou paquet fiscal en la lluita contra la COVID-19. 
Amb l’evolució actual de les negociacions, s’espera que 
s’aprovi en les properes setmanes, amb una dimensió que 
es podria situar al voltant dels 1,2 bilions de dòlars (el ~6% 
del PIB). Es tracta d’un paquet substancial, la contribució 
del qual al creixement del PIB estimem que es podria situar 
entre el 3,0% i el 4,0% el 20212 i en què destaquen mesu-

res com la renovació de l’ampliació en la cobertura per 
atur, noves ajudes a les empreses (per exemple, nous prés-
tecs sota el paraigua del programa de protecció de paga-
ment de salaris) i ajudes directes als Estats. 

En segon lloc, fa anys que tant demòcrates com republi-
cans parlen de la necessitat d’invertir en infraestructures, 
però no han aconseguit avançar de forma rellevant en 
aquest àmbit. Tot i que un Congrés dividit podria continuar 
dificultant l’avanç, el context actual de pandèmia és una 
bona oportunitat per impulsar, si més no, parts del pla 
d’infraestructures del president electe, en especial en el 
vessant d’agenda climàtica i d’inversió verda, ja que servi-
ria per revitalitzar regions on la crisi ha tingut importants 
repercussions sobre el teixit productiu.

Un exemple el trobem als Estats altament vinculats al 
petroli i al gas. En els últims mesos, la indústria del petroli 
i del gas ha perdut més de 100.000 llocs de treball (el 15% 
del total d’empleats que ostentava al començament de 
l’any) i manté taxes d’atur per damunt de la mitjana del 
país (al voltant del 14%, en relació amb el 6,9% nacional, a 

2. Prenem un multiplicador fiscal de 0,58, estimat pel Congressional Bud-
get Office en referència a aquest efecte del CARES Act (paquet fiscal 
aprovat al final de març del 2020 en la lluita contra la COVID-19).

Font: CaixaBank Research.

Política domèstica 
 Nou estímul fiscal (aproximadament 1,2 bilions de dòlars). 
 Pla d’infraestructures i inversió en tecnologia verda. 
 Pujada d’impostos (societats, guanys de capital...)? 

Política exterior 
 Reconnexió amb organismes multilaterals (OMS, Acord de París sobre el canvi climàtic...). 
 Acostament als aliats europeus. 
 Continuïtat en el decoupling amb la Xina (tot i que menys bel·ligerant).

Senat:
Probablement majoria republicana  
(però no definitiu) 

Cambra de Representants: 
Majoria demòcrata

Polítiques sota Biden

Joe Biden
President electe 
dels EUA

•  Les polítiques nord-americanes se centraran en les necessitats domèstiques: un nou paquet fiscal i un augment de 
la despesa en infraestructures es perfilen com les principals actuacions. 

•  En política exterior, és de preveure una reconnexió amb els organismes multilaterals de cooperació i un acostament 
a Europa, mentre que la disputa amb la Xina continuarà.
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nya demòcrata a la presidència n’és una mostra. Així i tot, 
la manera d’enfocar la rivalitat amb la Xina serà probable-
ment diferent sota el mandat de Biden. Per exemple, és 
més probable que la nova Administració busqui l’ús 
d’aliances estratègiques per forçar canvis a la Xina. Així 
mateix, pot ser que Biden intenti obrir noves vies diplomà-
tiques amb el gegant asiàtic en la lluita contra amenaces 
clarament globals, com el canvi climàtic. 

En definitiva, el 2021, les polítiques nord-americanes se 
centraran en les necessitats domèstiques, en un moment 
en què la crisi de la COVID-19 afecta greument l’economia 
(és a dir, paquet fiscal i despesa en infraestructures). Pel 
que fa a la política exterior, és de preveure una reconnexió 
amb els organismes multilaterals de cooperació i un acos-
tament a Europa, mentre que la disputa amb la Xina conti-
nuarà (però sense cap dubte amb un enfocament més 
diplomàtic).

Clàudia Canals

l’octubre). A més a més, la recuperació de l’ocupació al 
sector es veu llastada per la perspectiva d’uns preus del 
petroli moderats (davant una demanda global castigada 
per la pandèmia). Així, doncs, la reactivació d’aquestes 
regions es podria accelerar si es beneficiessin d’un pla de 
desenvolupament d’infraestructures alternatives.3 

Finalment, al seu programa electoral, Biden proposava 
una pujada d’impostos per revertir una part de la forta 
retallada promoguda per l’Administració Trump al final 
del 2017.4 No obstant això, a curt termini, no sembla gaire 
probable que el futur president aconsegueixi prou suport 
al Congrés. 

Política exterior: algunes coses canviaran,  
però no la posició amb la Xina 

Amb Biden a la Casa Blanca, els EUA buscaran una recon-
nexió amb múltiples organismes multilaterals després de 
les desavinences i de les sortides viscudes durant l’Admi-
nistració Trump. De fet, Biden ha promès que demanarà la 
reincorporació dels EUA a l’Acord del Clima de París el pri-
mer dia de mandat, i segurament no trigarem a veure com 
els EUA tornen a formar part de l’Organització Mundial de 
la Salut, de la qual es va retirar fa pocs mesos. Així i tot, una 
de les grans incògnites que haurà de resoldre la presidèn-
cia de Biden és fins a quin punt l’era Trump ha marcat un 
abans i un després en la capacitat dels EUA de liderar pro-
postes en l’àmbit de la cooperació multilateral. 

Amb la victòria de Biden també es parla d’un acostament 
a Europa. Al capdavall, les aliances forjades entre les dues 
regions al costat d’altres països asiàtics han donat lloc a 
l’«ordre liberal internacional», que ha protegit els interes-
sos i els valors comuns durant dècades. En aquesta ocasió, 
el més que probable acostament transatlàntic tindrà molt 
a veure amb la necessitat nord-americana de buscar aliats 
en la lluita contra l’emergència de la Xina, en especial en 
l’àmbit tecnològic.5 No obstant això, malgrat que les rela-
cions comercials i d’inversió entre els EUA i la UE continuen 
sent les més intenses a nivell mundial,6 Europa es pot tro-
bar amb condicionants rellevants, ja que el Vell Continent 
s’enfronta a la pròxima revolució industrial sense grans 
campions tecnològics i amb una dependència important 
de la tecnologia xinesa.

El procés de desacoblament (o decoupling) entre els EUA i 
la Xina serà un front de continuïtat amb la legislatura de 
Biden. El lema Buy American proclamat durant la campa-

3. A més a més, els Estats amb una vinculació elevada amb el sector del 
petroli i amb la mineria solen tenir senadors republicans. 
4. Amb la Tax and Jobs Act 2017. 
5. Vegeu el Focus «El conflicte tecnològic entre els EUA i la Xina: una pri-
mera visió», a l’IM11/2020.
6. La UE continua sent el principal soci comercial per als EUA (fins i tot 
sense el Regne Unit) i també és la regió amb qui manté majors relacions 
d’inversió estrangera directa.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/conflicte-tecnologic-entre-els-eua-i-xina-primera-visio
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/conflicte-tecnologic-entre-els-eua-i-xina-primera-visio
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1. Vegeu https://www.caixabankresearch.com/ca/etiquetas/monitor
consumo.
2. En concret, Google elabora informes de mobilitat que estan disponi
bles a https://www.google.com/covid19/mobility/.
3. Al Focus «Rebot de la mobilitat i de l’activitat», a l’IM09/2020, hem 
explotat la relació entre la mobilitat en comerços i l’activitat per calibrar 
els moviments del PIB. Ara afegim també la mobilitat a les zones residen
cials, que també ha mostrat una forta associació amb el creixement del 
PIB i ha tingut un valor predictiu molt afinat en economies com la fran
cesa (vegeu la Nota de Conjuntura de l’Insee del 17 de novembre del 
2020).

Mobilitat i activitat durant la segona onada: quant caurà el PIB en el 4T?

L’activitat econòmica va aconseguir rebotar de manera 
forta i generalitzada en el 3T, però la segona onada d’in
feccions per SARSCoV2 ha comportat un nou enduri
ment de les restriccions a la mobilitat a nombrosos països 
(en especial a Europa), i la majoria d’indicadors apunten al 
fet que l’activitat econòmica es tornarà a contreure en 
aquest 4T. Però de quant estem parlant?

La pandèmia ens ha sumit en un entorn d’alta incertesa en 
què és especialment difícil calibrar la magnitud dels rebots 
i de les recaigudes de l’activitat. Els canvis de l’economia 
són més ràpids i bruscos, però hi ha pocs indicadors que 
ens donin informació a temps real. Un d’ells és la despesa 
en targetes de CaixaBank, que apunta a una nova contrac
ció del consum espanyol en aquest 4T.1

Un altre indicador és la pròpia mobilitat de les persones, 
capturada gairebé en temps real gràcies a les dades de 
geolocalització dels telèfons mòbils.2 La segona onada de 
la COVID19 ha provocat una nova reducció de la mobilitat 
de persones al voltant dels espais comercials i de les zones 
recreatives (primer gràfic), així com un increment de la 
mobilitat a les zones residencials (segon gràfic).

Aquestes dues mesures de la mobilitat han exhibit una 
associació molt forta amb el funcionament del PIB en els 
tres primers trimestres del 2020 (vegeu el tercer gràfic). 
Precisament, la forta relació estadística entre mobilitat i 
activitat econòmica ens permet obtenir una primera apro
ximació de la recaiguda de l’activitat que s’està produint 
en el 4T.3

Una primera observació important és que, en general, el 
tensionament de la mobilitat durant aquesta segona ona
da és clarament més suau i gradual que durant la primave
ra (reflex d’unes restriccions més delimitades). I, de fet, la 
relació estadística entre mobilitat i activitat apunta a con
traccions de l’activitat durant el 4T significativament més 
moderades que les del 2T (vegeu el quart gràfic).4,5
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•  La segona onada del coronavirus ha comportat un nou enduriment de les restriccions a la mobilitat, i tot fa pensar 
que l’activitat es contraurà en el 4T.

•  La relació estadística entre mobilitat i activitat suggereix que les contraccions de l’activitat seran més moderades 
i quedaran lluny de les caigudes de dos dígits patides en el 2T.

•  Elements com la resiliència de la indústria, la capacitat d’adaptació de les economies i el suport de les polítiques 
econòmiques ajudaran a suavitzar el cop de la segona onada.
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4. Estimem regressions de la variació intertrimestral del PIB en el 1T, en el 
2T i en el 3T 2020 a les principals economies avançades (21 països) arran 
del canvi en el nivell de mobilitat intertrimestral als comerços i als llocs de 
residència, a partir de les dades de Google (Google Mobility Report).
5. La projecció del PIB per al 4T 2020 es basa en la mobilitat observada a 
l’octubre i al novembre i en el supòsit que, al desembre, la mobilitat millo
ra a Europa (es torna a acostar als nivells de l’octubre, sense arribar a recu
perarlos) i empitjora de forma moderada als EUA.

https://www.caixabankresearch.com/ca/etiquetas/monitor-consumo
https://www.caixabankresearch.com/ca/etiquetas/monitor-consumo
https://www.google.com/covid19/mobility/
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/rebot-mobilitat-i-lactivitat
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En el cas dels EUA, per exemple, on la mobilitat als comer
ços s’ha frenat molt menys que en altres països (i la mobi
litat als llocs de residència ha augmentat també menys), 
l’exercici apunta a descensos molt lleugers del PIB, i, de fet, 
altres indicadors suggereixen que l’economia nordameri
cana podria continuar creixent en el 4T. En el cas de les 
economies europees, on els canvis en la mobilitat han 
estat majors que a l’altre costat de l’Atlàntic, sembla que 
les caigudes són molt més probables, tot i que que  den 
encara lluny de les contraccions de dos dígits del 2T i pre
senten diferències rellevants entre països.

A França i a Itàlia, les dades de mobilitat apunten a caigu
des de l’activitat al voltant del 5%8% intertrimestral. No 
obs  tant això, l’impacte sobre el PIB podria ser una mica 
més suau del que indiquen aquestes dades. Així ho apun
ten diferents indicadors de sentiment econòmic (com els 
índexs PMI), que assenyalen una contracció més modera
da de l’activitat en el 4T a les economies europees. Les no 
ves restriccions han estat menys generalitzades, i, malgrat 
que el sector serveis està patint un llast important, la in 
dústria s’ha mantingut més activa (i diferents indicadors 
suggereixen que l’activitat manufacturera continuarà crei
xent en aquest últim trimestre del 2020). A més a més, no 
es pot oblidar la capacitat d’adaptació de les economies, 
moltes de les quals han sabut potenciar el teletreball, i el 
suport que continuen oferint les polítiques econòmiques 
per sostenir els ingressos de les famílies i de les empreses.

Finalment, en el cas de l’economia espanyola, on les dades 
de mobilitat apunten a reculades més moderades, cal afe
gir un conjunt de consideracions a les esmentades més 
amunt que matisen encara més aquesta estimació. En pri
mer lloc, les mesures de restricció a la mobilitat establertes 
des de l’octubre han estat molt més selectives que les im 
plementades a la primavera, de manera que l’impacte so 
bre l’activitat podria no ser tan abrupte com les relacions, 
que s’originen a partir de les dades del 2T i el 3T, po  drien 
suggerir. A tall d’exemple, i com ho il·lustra l’últim gràfic, a 
l’octubre i al novembre, mentre que la mobilitat mitjana al 
voltant dels centres comercials havia caigut en relació amb 
el 3T, la mobilitat al voltant dels centres de treball havia 
augmentat (en canvi, en el 2T havia caigut). Aquest no ha 
estat el cas de països com França i Itàlia. D’aquesta mane
ra, tot i que les mesures implementades fins avui a Espa
nya han buscat reduir el contacte social en uns certs àm 
bits per limitar la propagació del virus, l’impacte sobre la 
capacitat de les empreses i dels treballadors de fer la seva 
feina pot ser que estigui sent més limitat. Tanmateix, el 
mercat laboral es mostra més resilient del que es preveia 
davant l’auge de les restriccions a la mobilitat i, en particu
lar, després de caure el 8,1% interanual en el 3T, el descens 
dels afiliats que no estan en ERTO es va es  tan  car en el –5,8% 
a l’octubre i al novembre.

Laura Becerra, Clàudia Canals, Oriol Carreras  
i Adrià Morron Salmeron
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últims mesos (paral·lela a una caiguda de l’activitat) sug-
gereix que les forces desinflacionistes de la demanda 
s’han imposat a la reducció de l’oferta. L’anàlisi dels com-
ponents suggereix una conclusió similar. Ho il·lustrem 
per al cas d’Espanya, on separem els components en tres 
grups: els que han patit un xoc de demanda, els que han 
patit un xoc d’oferta i la resta (per als quals el xoc és ambi-

COVID-19 i inflació: un impacte estadísticament significatiu

En els últims anys, la inflació europea ha estat tossuda-
ment inferior al nivell desitjat pel BCE i, des del 2018, fins i 
tot, ha anat perdent dinamisme. Aquesta feblesa s’ha 
intensificat amb la crisi de la COVID-19, i la inflació subja-
cent, que reflecteix les tendències de fons dels preus, ha 
perdut gairebé 1 p. p. des del gener (a l’octubre, va regis-
trar un mínim històric del +0,2%). Aquesta feblesa serà 
temporal o permanent?

La sensibilitat dels preus a la COVID-19

La COVID-19 explica una bona part dels problemes recents 
de la inflació. Per il·lustrar-ho, ens centrarem en la inflació 
subjacent i, seguint una metodologia similar a la desenvo-
lupada per la Reserva Federal de San Francisco,1 identifi-
carem els components de la cistella de consum que són 
«sensibles a la COVID-19» com els que, des de la primave-
ra, han patit variacions de preus anormalment grans.2 Així, 
el 68% dels béns i serveis de la cistella d’Espanya i el 51% 
dels de la zona de l’euro han estat sensibles a la COVID-19. 
Alguns components ho han estat perquè han patit incre-
ments de preus significatius, com, per exemple, els equi-
paments electrònics o els articles esportius. No obstant 
això, tal com ho il·lustren els dos primers gràfics, la majo-
ria dels preus sensibles a la pandèmia han empès la infla-
ció a la baixa i, de fet, expliquen la major part de la seva 
feblesa el 2020.

Entre els efectes de la COVID-19, predominen  
els factors de demanda

Una de les particularitats de la pandèmia és que afecta 
els preus de maneres molt diferents: ha provocat una cai-
guda tant de la demanda com de l’oferta (a més de gene-
rar problemes de mesurament dels preus). No obstant 
això, la intuïció econòmica ens ajuda a distingir entre els 
dos factors: quan el xoc és de demanda, els preus i les 
quantitats tendeixen a moure’s en la mateixa direcció, 
mentre que, si el xoc és d’oferta, es mouen en direccions 
oposades. Així, la caiguda de la inflació agregada en els 

1. Vegeu Shapiro, A. H. (2020), «Monitoring the inflationary effects of 
COVID-19», FRBSF Economic Letters.
2. En concret, un component i és sensible a la COVID-19 si el paràmetre β1 
de l’equació πt,i = β0,i + β1,i * COVIDt + ut,i és significativament diferent  
de 0. πt,i és la variació interanual del preu del component i; COVIDt és una 
variable dummy que pren valor 1 a partir del març del 2020 i 0 en qualse-
vol altre cas, i ut,i és el terme d’error.
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•  La feblesa de la inflació europea s’ha intensificat en els últims mesos, fins a assolir taxes negatives i mínims 
històrics.

•  Aquesta feblesa és deguda, sobretot, a l’impacte de la COVID-19. En especial per factors de demanda, però també 
per l’efecte de les retallades impositives en alguns països.

•  La inflació guanyarà tracció amb la reactivació econòmica, tot i que les cicatrius de la crisi de la COVID-19 es 
traduiran, probablement, en una recuperació molt gradual.
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gu).3 Com ho mostra el tercer gràfic, hi ha hagut forces 
d’oferta que han pressionat els preus a l’alça, però, en 
con  junt, han estat mo  derades i han estat contrarestades 
per la pressió desinflacionista del xoc de demanda.

Zona de l’euro: l’IVA també juga un paper

Al conjunt de la zona de l’euro, s’ha d’afegir un altre factor: 
la rebaixa de l’IVA. Per fer front a la crisi econòmica provo-
cada per la COVID-19, alguns països, com Alemanya, Bèlgi-
ca o Àustria, van incloure una reducció de l’IVA en el seu 
estímul fiscal. A Alemanya, per exemple, el Govern federal 
va reduir aquest impost del 19% al 16% per a la majoria de 
productes i del 7% al 5% en altres des del juliol fins al 
desembre del 2020. Com que una rebaixa de l’IVA té un 
impacte directe sobre el preu de compra, podria explicar 
una part de la caiguda de la inflació. De fet, Eurostat publi-
ca una sèrie d’inflació en què manté constants els impos-
tos i suggereix que, el 2020, la inflació subjacent hauria 
estat 0,7 p. p. més alta sense l’efecte de l’IVA.

Si la rebaixa de l’IVA té un impacte tan gran, podria haver 
contaminat les nostres estimacions: potser els compo-
nents sensibles a la pandèmia que hem identificat només 
ho són per l’impacte de l’IVA? En part sí, però no de mane-
ra majoritària: el 65% dels components que inicialment 
marquem com a sensibles a la COVID-19 ho continuen 
sent si corregim l’impacte dels impostos (el 35% restant 
deixa de ser-ho).4

Per tot plegat, quan es desfaci la rebaixa de l’IVA en els 
propers mesos, la inflació rebotarà. No obstant això, la 
sensibilitat que exhibeixen molts dels seus components 
suggereix que, més enllà de l’efecte estadístic dels impos-
tos, la inflació es continuarà mostrant feble mentre la pan-
dèmia condicioni l’activitat. Haurà de ser, doncs, la recu-
peració econòmica la que ajudi la inflació a tornar als 
nivells previs a la pandèmia. No obstant això, davant la 
perspectiva que el restabliment de l’activitat trigui a ser 
complet, tot fa pensar que, en els propers trimestres, el 
BCE encara tindrà feina per encaminar la inflació cap al 
seu objectiu (per sota, però a la vora, del 2%).

Luis André Pinheiro de Matos
i Ricard Murillo Gili

3. Atès que no disposem de dades prou detallades sobre les quantitats, 
basem la nostra il·lustració en l’exercici que Shapiro (2020) realitza per als 
EUA, on sí que es coneix el detall necessari. En concret, si el preu d’un 
component es mou en la mateixa direcció a Espanya i als EUA, imputem a 
Espanya el moviment de les quantitats observades als EUA. Així, identifi-
quem xocs de demanda (preus i quantitats es mouen en la mateixa direc-
ció), d’oferta (moviments en direccions oposades) i altres (moviments no 
significatius en quantitats i/o en preus). Per exemple, en un cas en què no 
s’observi un canvi significatiu de quantitats, és factible que hi hagi un 
híbrid de xocs en sentits oposats. D’altra banda, si no hi ha canvis signifi-
catius de preus però sí de quantitats, estaríem en presència de xocs con-
temporanis en el mateix sentit.
4. Malgrat que continuen sent «sensibles a la COVID-19», aquests compo-
nents exhibeixen fluctuacions de preus més moderades quan es corre-
geix l’efecte de la baixada de l’IVA.
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Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

ESTATS UNITS
2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 08/20 09/20 10/20

Activitat

PIB real 3,0 2,2 2,3 0,3 –9,0 –2,9 – – –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,7 3,9 4,0 3,1 –4,9 5,2 5,2 6,6 6,5

Confiança del consumidor (valor) 130,1 128,3 127,0 127,3 90,0 93,1 86,3 101,3 101,4

Producció industrial 3,9 0,9 –0,7 –1,9 –14,2 –6,7 –6,7 –6,7 –5,3

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 58,9 51,2 48,1 50,0 45,7 55,2 56,0 55,4 59,3

Habitatges iniciats (milers) 1.248 1.295 1.433 1.484 1.079 1.440 1.373 1.459 1.530

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 211 217 219 222 224 228 228 231 ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 3,9 3,7 3,5 3,8 13,0 8,8 8,4 7,9 6,9

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 60,4 60,8 61,0 60,8 52,9 56,1 56,5 56,6 57,4

Balança comercial1 (% PIB) –2,2 –2,7 –2,7 –2,6 –2,7 –2,9 –2,9 –2,9 ...

Preus

Inflació general 2,4 1,8 2,0 2,1 0,4 1,2 1,3 1,4 1,2

Inflació subjacent 2,1 2,2 2,3 2,2 1,3 1,7 1,7 1,7 1,6

JAPÓ
2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 08/20 09/20 10/20

Activitat

PIB real 0,3 0,7 –0,7 –1,9 –10,3 –5,9 – – –

Confiança del consumidor (valor) 43,6 38,9 38,1 36,0 24,7 30,5 29,3 32,7 33,6

Producció industrial 1,0 –2,7 –6,7 –4,3 –20,5 –12,6 –12,3 –10,6 –3,4

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 20,8 6,0 0,0 –8,0 –34,0 –27,0 – – –

Taxa d’atur (% pobl. activa) 2,4 2,4 2,3 2,4 2,8 3,0 3,0 3,0 ...

Balança comercial 1 (% PIB) –0,2 –0,3 –0,3 –0,2 –0,5 –0,3 –0,4 –0,3 –0,2

Preus

Inflació general 1,0 0,5 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 –0,4

Inflació subjacent 0,3 0,6 0,7 0,7 0,3 0,1 –0,1 –0,1 –0,2

XINA
2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 08/20 09/20 10/20

Activitat

PIB real 6,7 6,1 6,0 –6,8 3,2 4,9 – – –

Vendes al detall 9,0 9,0 7,7 –18,2 –4,0 0,9 0,5 3,3 4,3

Producció industrial 6,2 5,8 5,9 –7,3 4,4 5,8 5,6 6,9 6,9

PMI manufactures (oficial) 50,9 49,7 49,9 45,9 50,8 51,2 51,0 51,5 51,4

Sector exterior

Balança comercial 1,2 352 421 421 361 412 453 455 453 469

Exportacions 9,9 0,5 1,9 –13,4 0,1 8,8 9,5 9,9 11,4

Importacions 15,8 –2,7 3,4 –3,0 –9,7 3,2 –2,1 13,2 4,7

Preus

Inflació general 2,1 2,9 4,3 5,0 2,7 2,3 2,4 1,7 0,5

Tipus d’interès de referència 3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Renminbi per dòlar 6,6 6,9 7,0 7,0 7,1 6,9 6,9 6,8 6,7

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.  2. Milers de milions de dòlars.  3. Final del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM, Departament de Comunicacions del Japó, Banc del Japó, 
Oficina Nacional d’Estadística xinesa i Thomson Reuters Datastream.
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ZONA DE L’EURO

Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 08/20 09/20 10/20

Vendes al detall (variació interanual) 1,6 2,4 2,1 –1,2 –6,9 2,2 4,4 2,2 ...
Producció industrial (variació interanual) 0,7 –1,3 –2,1 –5,8 –20,2 –6,8 –6,7 –6,8 ...
Confiança del consumidor –4,9 –7,1 –7,6 –8,8 –18,5 –14,5 –14,7 –13,9 –15,5
Sentiment econòmic 111,5 103,1 100,6 100,0 69,4 86,9 87,5 90,9 91,1
PMI manufactures 55,0 47,4 46,4 47,2 40,1 52,4 51,7 53,7 53,8
PMI serveis 54,5 52,7 52,3 43,8 30,3 51,1 50,5 48,0 41,7

Mercat de treball
Ocupació (persones) (variació interanual) 1,6 1,2 1,0 0,4 –2,9 ... ... – –
Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,2 7,6 7,4 7,3 7,6 8,2 8,3 8,3 ...

Alemanya (% pobl. activa) 3,4 3,1 3,2 3,6 4,2 4,5 4,5 4,5 ...
França (% pobl. activa) 9,0 8,5 8,2 7,8 7,1 7,5 7,5 7,9 ...
Itàlia (% pobl. activa) 10,6 9,9 9,5 9,1 8,5 9,7 9,7 9,6 ...

PIB real (variació interanual) ... ... 1,0 –3,3 –14,8 –4,4 – – –
Alemanya (variació interanual) 1,3 0,6 0,4 –2,1 –11,2 –4,0 – – –
França (variació interanual) 1,8 1,5 0,8 –5,7 –18,9 –3,9 – – –
Itàlia (variació interanual) 0,8 0,3 0,1 –5,6 –18,0 –5,0 – – –

Preus
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 08/20 09/20 10/20

General 1,8 1,2 1,0 1,1 0,2 0,0 –0,2 –0,3 –0,3
Subjacent 1,0 1,0 1,2 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2

Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en % del PIB dels 4 últims trimestres, llevat que s’indiqui el contrari 

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 08/20 09/20 10/20

Saldo corrent 3,0 2,4 2,4 2,1 2,3 ... 2,1 ... ...
Alemanya 7,4 7,1 7,1 7,1 6,8 ... 7,0 ... ...
França –0,6 –0,7 –0,7 –0,8 –1,3 ... –1,8 ... ...
Itàlia 2,5 3,0 3,0 3,2 2,9 ... 3,4 ... ...

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 95,1 92,4 91,4 91,2 93,4 95,6 96,0 95,9 95,7

Crèdit i dipòsits dels sectors no financers
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 08/20 09/20 10/20

Finançament del sector privat
Crèdit a les societats no financeres 2 3,9 3,8 3,5 3,9 7,0 7,1 7,1 7,1 6,8
Crèdit a les llars 2,3 3,0 3,4 3,5 3,6 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1
Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 4 (%) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 5 (%) 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Dipòsits
Dipòsits a la vista 7,9 8,0 8,7 9,3 12,9 14,1 13,7 14,4 14,3
Altres dipòsits a curt termini –1,5 0,3 0,3 –0,2 0,4 1,0 0,3 1,4 1,4
Instruments negociables –4,2 –1,9 –3,3 3,9 7,1 10,2 7,8 11,9 14,0
Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Notes: 1. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda. 2. Dades ajustades de vendes i titulitzacions. 3. Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei 
de les llars. 4. Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial. 5. Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades d’Eurostat, el Banc Central Europeu, la Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i Markit.
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Espanya: tram final d’any complicat 
i recalibració de previsions 

La recuperació de l’activitat en el 4T es veu entelada pels rebrots 
de contagi. Després de la notable recuperació de les cotes de 
mobilitat i d’activitat que va tenir lloc en el 3T, l’augment persis-
tent del nombre de casos de COVID-19 confirmats a Espanya va 
obligar a imposar noves restriccions de mobilitat a l’octubre. L’im-
pacte d’aquestes mesures ja s’ha començat a reflectir en els indi-
cadors d’activitat i ens obliga a fer una nova actualització de l’es-
cenari de previsions, ja que és probable que es produeixi una 
reculada de l’activitat en el 4T. Així, les dades del novembre de la 
despesa total realitzada amb targetes als TPV de CaixaBank i de 
les retirades d’efectiu assenyalen un descens del 19% interanual, 
la pitjor dada mensual des del juny. Les dades de mobilitat també 
reflecteixen un deteriorament de la situació: amb dades de l’1 al 
27 de novembre, la mobilitat al voltant dels centres comercials es 
va situar gairebé el 40% per sota del nivell precrisi, 9 punts menys 
que a  l’octubre i 18 menys que al setembre. Així mateix, al 
novembre, l’índex PMI del sector serveis es va situar clarament en 
zona de contracció (39,5 punts) i va mantenir la dinàmica negati-
va registrada en els mesos anteriors (el PMI de serveis es va situar 
en els 51,9 punts al juliol). En contraposició, l’indicador homòleg 
per al sector manufacturer es va situar en els 49,8 punts, un regis-
tre molt proper al llindar que indica absència de canvis (50 punts) 
i que suggereix que les mesures de restricció a l’activitat no afec-
ten igual tots els sectors. 
El mercat laboral trampeja la crisi millor del que es preveia. En 
canvi, el mercat laboral mostra una capacitat de resistència des-
tacable, que, sumada a l’èxit dels ERTO a l’hora de sostenir l’ocu-
pació i de donar suport a la reactivació dels treballadors, ens 
empeny a esperar un repunt de l’atur inferior al projectat amb 
anterioritat (preveiem que la taxa d’atur se situarà en el 16,0% el 
2020 i en el 17,9% el 2021). Una mostra del bon funcionament 
del mercat laboral durant aquesta crisi és la dada d’afiliació del 
novembre, que, malgrat l’auge de les mesures de restricció a l’ac-
tivitat, va presentar un lleuger augment de l’afiliació (+32.000 
persones, fins als 19,02 milions). En termes interanuals, aquest 
registre representa una caiguda de l’afiliació de l’1,8%, 5 dècimes 
per sota de la del mes anterior. Així mateix, el nombre de treba-
lladors en ERTO es va mantenir estable, ja que es va situar en 
747.000 persones, un augment de 18.000 en relació amb l’octu-
bre. D’aquesta manera, el nombre d’afiliats en ERTO va recular el 
5,8% interanual, el mateix registre que a l’octubre però significa-
tivament per sota del –8,1% registrat en el 3T. 
Reajustament de l’escenari a l’avantsala d’un 2021 de recupera-
ció. Les noves projeccions macroeconòmiques per a l’economia 
espanyola responen al context de més restriccions i de més 
feblesa dels indicadors. Les nostres previsions són compatibles 
amb un escenari en què les restriccions a l’activitat es mantenen 
en àmplies parts del territori fins al final de l’any i perduren, en 
certa manera, durant el primer trimestre de l’any vinent. No obs-
tant això, s’anticipa que l’impacte econòmic de les noves mesu-
res serà inferior a l’observat durant el primer semestre de l’any. 
Assumint que les restriccions imposades per frenar la pandèmia 
no seran  reforçades, el nou escenari macroeconòmic situa la cai-
guda del PIB del 4T al voltant del 2,5% intertrimestral. La incer-
tesa sobre aquesta estimació és molt elevada, ja que el quadre 
d’indicadors presenta missatges contradictoris. Així, mentre que 
les dades de mobilitat, de confiança i de consum esmentades 
més amunt apunten en la direcció d’una reculada de l’activitat, la 
resiliència que presenta el mercat laboral, si es mantingués al 
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llarg de la campanya nadalenca, podria limitar la caiguda del PIB. 
Malgrat la reculada de l’activitat que projectem per al tram final 
de l’any, el fort rebot de l’activitat que es va produir en el 3T ens 
empeny a revisar a l’alça la previsió del PIB per al 2020 del –12,5% 
al –11,4%. De cara al 2021, preveiem que l’estabilització de la 
pandèmia en el 1T permetrà una millora gradual i que la recupe-
ració agafarà força a partir del 2T, gràcies a un ús més extensiu 
dels testos ràpids i a l’administració de la vacuna als principals 
grups de risc. Tot plegat comportarà un augment de la confiança, 
que esperem que repercuteixi en tots els àmbits de l’economia i, 
en particular, en la mobilitat internacional. D’aquesta manera, 
preveiem que el PIB turístic es recuperarà amb força el 2021 i que 
el sector passarà d’operar gairebé el 70% per sota del nivell pre-
crisi el 2020 al 30% el 2021. Finalment, l’economia també es veu-
rà secundada per la política fiscal, amb la posada en marxa del 
pla de recuperació europeu Next Generation EU (NGEU), que 
podria contribuir en una mica més d’1 p. p. al creixement del PIB 
el 2021 (sota un supòsit central que s’hi puguin executar projec-
tes per valor d’una mica més de l’1,0% del PIB). Amb l’impuls de 
tots aquests factors, s’espera un fort enlairament de l’activitat en 
el 2T i en el 3T 2021, i situem el creixement de l’economia en el 
6% per al conjunt de l’any. Així i tot, l’economia trigarà temps a 
aconseguir una reactivació completa, i això pesarà sobre una 
inflació que s’espera que es recuperi de forma molt gradual (el 
–0,4% el 2020 i l’1,0% el 2021). 

La COVID-19 continuarà pesant sobre els comptes públics el 
2021. La menor caiguda del PIB projectada per al 2020 ens 
empeny a millorar lleugerament la previsió de dèficit per a 
enguany, que situaríem ara en el 12,4% del PIB, i del deute públic, 
en el 120,4%. Malgrat tot, continuen en cotes històricament 
altes, reflex d’una acció sense precedents de l’Estat per fer costat 
a les llars, als treballadors i a les empreses durant aquesta pandè-
mia, intervenció que deixarà el seu rastre en els propers anys. De 
fet, malgrat que l’any vinent la recuperació econòmica afavorirà 
una certa correcció del dèficit, el cicle econòmic i la necessitat de 
mantenir les mesures excepcionals per fer front a la crisi de la 
COVID-19 continuaran pressionant els comptes públics el 2021 
(projectem un dèficit del 9,2% i un deute lleugerament per sota 
del 120%). 
El sector immobiliari presenta un comportament molt dife-
renciat en relació amb la recessió anterior. El sector immobilia-
ri va entrar en la crisi de la COVID-19 amb uns fonaments molt 
més sòlids del que ho va fer en la recessió anterior. El nivell d’en-
deutament de les llars i de les empreses era molt menor i el sec-
tor no presentava una situació d’excés d’oferta. Així mateix, en 
aquesta ocasió, l’origen de la crisi no se situa en el sector immo-
biliari. Per tot plegat, l’impacte de la crisi sobre el sector hauria de 
ser menor al de la recessió anterior, i així ho corroboren les últi-
mes dades. Segons les dades de taxació publicades pel Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el preu de l’habitatge 
va avançar el 0,6% intertrimestral en el 3T i va suavitzar el des-
cens en termes interanuals (el –1,1%, en relació amb el –1,7% del 
2T). Així mateix, el nombre de compravendes es va recuperar 
amb força al setembre (el –1,1% interanual) i va deixar enrere les 
fortes caigudes experimentades durant el confinament (el –36% 
interanual entre el març i el juliol). Atesa la fortalesa que presen-
ten els indicadors del sector, hem reduït la caiguda prevista dels 
preus de l’habitatge el 2020 del –3,6% al –1,5%. Així i tot, el sec-
tor no serà immune al context econòmic, tant en termes de les 
pèrdues d’ingressos derivades de l’augment de l’atur com del 
deteriorament de la confiança, de manera que preveiem que 
l’ajust tindrà continuïtat el 2021, amb un descens proper al 2%.
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1. Es defineix el comerç al detall o retail com el conjunt de comerços de 
tèxtil, sabateries, joieries, mobles, llibreries i papereries, electrodomès-
tics, esports i grans superfícies. No s’hi inclouen les botigues d’alimenta-
ció, perquè, d’ençà de l’esclat de la pandèmia, el consum de béns de 
primera necessitat ha mostrat un comportament molt diferenciat de la 
resta (vegeu el Focus «Rastrejant el consum privat durant la crisi de la 
COVID-19», a l’IM07/2020).
2. Aquesta mètrica no reflecteix la quota del canal on-line perquè no té en 
compte els pagaments efectuats en efectiu. Tenint en compte que, en els 
últims mesos, s’ha produït un augment dels pagaments amb targeta en 
substitució dels pagaments en efectiu, això pot estar infraestimant l’aug-
ment del pes del canal on-line observat el 2020.

El despertar de l’e-commerce al sector retail

Les mesures adoptades per frenar l’avanç de la pandèmia 
han tingut un fort impacte sobre molts sectors de l’econo-
mia. Un dels més afectats és el comerç al detall,1 ja que 
moltes botigues van haver de baixar la persiana durant la 
primera onada de la pandèmia i, més recentment, han vist 
com les noves restriccions per fer front la segona onada 
han tornat a frenar la seva recuperació. En aquest context, 
el canal de vendes per internet està ajudant molts comer-
ços a esmorteir l’impacte de la crisi.

La despesa en e-commerce ha mostrat una evolució molt 
favorable des de l’inici de la pandèmia i ha arribat a ano-
tar taxes de creixement de tres dígits durant els mesos 
d’abril, de maig i de juny. Malgrat que el ritme de creixe-
ment s’ha moderat a mesura que les restriccions a la 
mobilitat s’han anat relaxant, s’ha mantingut en cotes 
molt elevades i ha tornat a agafar força arran del recent 
enduriment de les mesures de contenció de la COVID-19. 
Aquesta evolució contrasta amb la de les vendes presen-
cials, que van caure molt durant el primer confinament i 
van tornar a recular a l’octubre, tot i que amb menys 
intensitat (vegeu el primer gràfic).

Per valorar millor la importància de l’augment de les ven-
des per internet, analitzem com ha evolucionat el seu pes 
en relació amb les vendes realitzades de manera presenci-
al i cobrades amb targeta als terminals de punt de venda 
(TPV).2 Com es mostra al segon gràfic, durant el mes de 
maig, el primer mes de desescalada en què van reobrir 
molts comerços tot i el manteniment d’una part de les res-
triccions a la mobilitat, el pes de l’e-commerce va experi-
mentar un rebot molt important i generalitzat entre els 
diferents tipus de comerç. Destaca l’enorme capacitat 
d’adaptació del sector, que, amb prou feines dos mesos 
després de l’esclat de la pandèmia, va ser capaç de multi-
plicar gairebé per tres la facturació per la via de l’e-com-
merce. A més a més, sembla que la inversió que molts 
comerços han realitzat per potenciar el canal de vendes 
per internet està recollint els seus fruits, i, a l’octubre, un 
mes amb moltes menys restriccions a la mobilitat, el pes 
de l’e-commerce encara es mantenia de manera significati-
va per damunt del registrat un any abans.
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Espanya: despesa en e-commerce per canal 
de venda

•  L’impacte de la pandèmia sobre les vendes presencials del comerç al detall ha estat molt intens. Així, l’e-commerce 
s’ha revelat com una alternativa per esmorteir la caiguda.

•  La gran capacitat d’adaptació del sector als canals de venda on-line ha comportat que el creixement de l’e-commerce 
estigui sent notable i prolongat en el temps.

Les dades internes de CaixaBank també mostren que 
l’augment de les vendes per internet no es concentra en 
uns pocs comerços, més aviat el contrari. Malgrat que els 
grans comerços continuen copant una gran part de les 
vendes per internet, el context actual ha empès els comer-
ços petits i mitjans a obrir i a potenciar aquest canal de 
vendes en els últims mesos. 

Totes aquestes dades apunten a una acceleració del creixe-
ment de l’e-commerce després de la irrupció de la pandè-
mia, un canal que està sent clau per esmorteir els efectes 
de la COVID-19 sobre les vendes presencials, tot i que enca-
ra és aviat per afirmar amb rotunditat que assistim a un 
canvi permanent en els hàbits de consum. 

Javier Ibáñez de Aldecoa i Eduard Llorens i Jimeno
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Indicadors d’activitat i ocupació
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 09/20 10/20 11/20

Indústria
Índex de producció industrial 0,3 0,7 0,3 –6,4 –24,3 –5,0 –3,4 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –0,1 –3,9 –5,2 –5,4 –27,8 –11,9 –11,1 –10,8 –11,7
PMI de manufactures (valor) 53,3 49,1 47,2 48,2 39,4 51,4 50,8 52,5 49,8

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 25,7 17,2 8,0 0,1 –12,5 –19,0 –19,0 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 14,2 3,6 –2,0 –3,7 –12,3 –18,2 –17,5 ... ...
Preu de l’habitatge 6,7 5,1 3,6 3,2 2,1 ... – – –

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 4,0 1,4 1,2 –1,0 –22,8 –50,7 –59,8 –67,7 ...
PMI de serveis (valor) 54,8 53,9 53,6 42,5 28,4 47,3 42,4 41,4 39,5

Consum
Vendes comerç al detall 0,7 2,3 2,3 –3,9 –18,4 –3,4 –3,3 –2,7 ...
Matriculacions d’automòbils 7,8 –3,6 5,1 –27,6 –68,6 –7,5 –13,5 –21,0 –18,7
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –4,2 –6,3 –10,5 –10,3 –27,9 –26,9 –26,3 –26,7 –29,0

Mercat de treball
Població ocupada 1 2,7 2,3 2,1 1,1 –6,0 –3,5 – – –
Taxa d’atur (% de la població activa) 15,3 14,1 13,8 14,4 15,3 16,3 – – –
Afiliats a la Seguretat Social 2 3,1 2,6 2,2 1,2 –4,4 –3,0 –2,3 –2,3 –1,8

PIB 2,4 2,0 1,7 –4,2 –21,5 –8,7 – – –

Preus
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 09/20 10/20 11/20

General 1,7 0,7 0,4 0,6 –0,7 –0,5 –0,4 –0,8 –0,8
Subjacent 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 0,5 0,4 0,3 ...

Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 09/20 10/20 11/20

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 2,9 1,8 1,8 1,0 –7,2 –8,9 –8,9 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 5,6 1,0 1,0 –1,0 –9,3 –13,3 –13,3 ... ...

Saldo corrent 23,2 26,6 26,6 27,1 17,6 12,1 12,1 ... ...
Béns i serveis 32,8 37,5 37,5 38,0 27,7 21,9 21,9 ... ...
Rendes primàries i secundàries –9,5 –10,9 –10,9 –10,9 –10,1 –9,8 –9,8 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 29,0 30,8 30,8 31,3 21,5 16,2 16,2 ... ...

Crèdit i dipòsits dels sectors no financers 3

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 09/20 10/20 11/20

Dipòsits
Dipòsits de llars i empreses 3,2 5,4 5,4 4,4 8,0 9,0 8,8 9,2 ...

A la vista i estalvi 10,9 10,7 10,3 8,9 13,0 13,8 13,8 14,2 ...
A termini i preavís –19,9 –13,4 –13,9 –16,4 –16,1 –16,5 –16,9 –16,2 ...

Dipòsits d’AP 15,4 8,8 –2,1 –6,2 –6,6 5,2 4,7 4,4 ...
TOTAL 3,9 5,6 4,8 3,8 7,1 8,7 8,5 8,9 ...

Saldo viu de crèdit
Sector privat –2,4 –1,5 –1,5 –1,0 1,5 2,0 2,2 2,4 ...

Empreses no financeres –5,5 –3,4 –3,0 –1,7 6,1 7,1 7,7 7,8 ...
Llars - habitatges –1,1 –1,3 –1,5 –1,7 –2,1 –1,8 –1,7 –1,6 ...
Llars - altres finalitats 2,8 3,2 2,2 2,5 0,7 0,3 0,2 0,9 ...

Administracions públiques –10,6 –6,0 –1,2 1,7 0,1 1,1 0,7 2,8 ...
TOTAL –2,9 –1,7 –1,5 –0,9 1,5 1,9 2,1 2,5 ...

Taxa de morositat (%)4 5,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 ... ...

Notes: 1. Estimació de l’EPA. 2. Dades mitjanes mensuals. 3. Dades agregades del sector bancari espanyol i residents a Espanya. 4. Dada fi del període. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Economia, el Ministeri de Foment, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, l’Institut Nacional d’Estadística, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, 
Markit, la Comissió Europea, el Departament de Duanes i Impostos Especials i el Banc d’Espanya.
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Portugal: una forta capacitat  
de recuperació i la vacuna,  
claus per al 2021 

Interrupció temporal de la recuperació en el 4T. L’activitat ha 
mostrat una forta capacitat de recuperació (avanç del PIB del 
13,3% intertrimestral en el 3T, amb una reactivació generalitza
da de les demandes interna i externa), però la segona onada 
d’infeccions està provocant una interrupció puntual de la recu
peració en el 4T. Des de l’octubre, s’ha produït una reducció en 
els indicadors de mobilitat, tot i que es mantenen molt per 
damunt dels nivells de l’abril/maig. Així mateix, a l’octubre, els 
pagaments amb targeta es van estabilitzar en termes inter
anuals, les vendes al detall van caure el 0,7% interanual i el crei
xement de les vendes de ciment es va desaccelerar de forma 
considerable, fins a l’1,3% interanual. Les dades disponibles per 
al novembre són més escasses, però, fins al dia 23, les vendes 
diàries de cotxes havien caigut el 36% intermensual, mentre 
que, en el conjunt del mes, els indicadors de sentiment també 
van retrocedir a tots els sectors. En conjunt, les dades apunten 
a una reculada del PIB en el tram final de l’any, però amb un 
descens clarament més gradual i menys profund que a la pri
mavera (esperem una contracció del PIB del 2,6% en el 4T). No 
obstant això, com el rebot de l’activitat en el 3T va ser més fort 
del que s’esperava, hem millorat la nostra previsió del PIB per al 
conjunt del 2020 fins al –8,3%. A més a més, es preveu que 
l’economia se situï en una via de creixement més sostingut el 
2021, amb el suport de la vacunació i de la realització de testos 
massius, d’una certa represa de l’activitat turística i del suport 
de la política econòmica domèstica i europea. Així, projectem 
un creixement del PIB proper al 5% el 2021. Així i tot, l’entorn 
econòmic i sanitari continua sent molt incert, i, més enllà del 
rebot inicial, l’economia trigarà temps a recuperar els nivells 
prepandèmia, de manera que és molt important afinar i imple
mentar bé les mesures de política econòmica, en especial les 
inscrites en el Pla de Recuperació i Resiliència europeu, i asse
gurar que són les adequades per impulsar el creixement de 
fons de l’economia. 

El mercat laboral mostra capacitat de resistència. L’ocupació 
continua per sota dels nivells prepandèmia, però, a l’octubre, el 
nombre de persones ocupades va augmentar en termes inter
mensuals per cinquè mes consecutiu. Les ofertes de feina han 
seguit una dinàmica semblant, tot i que l’impacte de la pandè
mia sobre el mercat laboral es continua fent notar en la taxa 
d’atur, que es va enfilar fins al 7,5% a l’octubre (+1,1 p. p. que al 
febrer). A més a més, és probable que, en els propers trimestres, 
quan es relaxin les restriccions als acomiadaments imposades 
arran de l’emergència de la COVID19 i comencin a aflorar les 
cicatrius econòmiques de la pandèmia, l’atur augmenti.

L’activitat turística continua molt afeblida. Al setembre, el 
nombre d’hostes en establiments d’allotjament turístic va ser  
el 52,7% inferior al registrat en el mateix mes del 2019, i els 
ingressos totals d’aquests establiments van caure el 59,2%. A 

 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

4T 2019 2T 2020 4T 2020 2T 2021 4T 2021 2T 2022 4T 2022 

Portugal: PIB 
Variació (%)  

Intertrimestral Interanual 

2022: 3,1% 

2021: 4,9% 

2020: -8,3% 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE de Portugal.   

-90 

-80 

-70 

-60 

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 

Portugal: mobilitat en comerços i en zones recreatives  
Variació en relació amb el nivell base (%) * 

Nota: * Dades en mitjana mòbil de 7 dies. El nivell base correspon a la mobilitat mitjana registrada 
en el mateix dia de la setmana entre el 3 de gener i el 6 de febrer.

 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Google Mobility Report. 

 

-100 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

10/16 04/17 10/17 04/18 10/18 04/19 10/19 04/20 10/20 

Portugal: població ocupada  
Variació mensual (milers de persones)  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE de Portugal.   



26  

ECONOMIA PORTUGUESA | CONJUNTURA

DESEMBRE 2020

12

0 500 1.000 1.500 2.000 

Habitatge

Consum

Empreses

Portugal: noves operacions de crèdit  
(Milions d’euros)  

Febrer 2020 Setembre 2020 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc de Portugal.  

més a més, el 24% dels establiments d’allotjament turístic van 
estar tancats o no van registrar cap pernoctació (el 22,8% a 
l’agost). Aquesta feblesa s’intensifica entre el turisme estranger: 
el nombre d’hostes no residents va disminuir el 73,8%, amb 
forts descensos en les pernoctacions de visitants nordameri
cans, canadencs, xinesos i irlandesos. A més a més, les dades 
preliminars del mes d’octubre apunten a un empitjorament de 
la situació: descens interanual del 59,3% en el nombre d’hostes 
(el –63% en el nombre de pernoctacions). 

La pandèmia deteriora els comptes públics. L’actuació de l’Es
tat per fer costat a les famílies i a les empreses durant la pandè
mia està provocant un fort impacte sobre els comptes públics. 
Amb dades fins a l’octubre, les mesures relatives a la despesa 
havien assolit un total de 2.356 milions d’euros, mentre que les 
mesures de pròrroga, de suspensió i d’exempció de pagament 
d’impostos expliquen una reducció dels ingressos recaptats en 
gairebé 1.508 milions d’euros. En aquest context, el dèficit de 
les Administracions públiques s’ha situat en el 4,3% del PIB en 
el conjunt dels 10 primers mesos de l’any, amb una caiguda 
dels ingressos del 6,4% i un increment de la despesa del 5,1%. 
La pressió sobre els comptes públics es mantindrà fins al final 
d’enguany, i preveiem que el dèficit s’aproparà al 7% del PIB en 
el conjunt del 2020. El 2021, s’hauria d’anar reduint fins a nivells 
una mica inferiors al 6%, gràcies a la reactivació econòmica, tot 
i que la incertesa és elevada i la pandèmia continuarà afectant 
els comptes públics. 

El dèficit per compte corrent va continuar augmentant al 
setembre. El dèficit corrent es va situar en els 2.434 milions 
d’euros (acumulat de 12 mesos). En termes de PIB, el saldo va 
ser del –1,2% del PIB, amb un dèficit de 0,1 p. p. més que a 
l’agost i de 0,9 p. p. més que un any abans. Aquest deteriora
ment reflecteix, entre altres elements, l’efecte negatiu de la 
pandèmia sobre l’activitat turística internacional. En concret, el 
superàvit turístic es va situar en el +3,2% del PIB, en relació amb 
el 6,1% d’un any abans. 

Dinàmiques dispars en el creixement del crèdit. Mentre que 
les noves operacions de crèdit a l’habitatge van augmentar el 
3,1% interanual al setembre i es van situar gairebé el 9% per 
damunt dels nivells prepandèmia, les noves operacions de crè
dit a les empreses van caure el 15,3% interanual (el 7% per sota 
del registre del febrer) i les noves operacions de crèdit al con
sum van caure el 16,4% (gairebé el 18% per sota del nivell pre
pandèmia). Això reflecteix la menor confiança de les famílies i 
l’empitjorament de les perspectives sobre l’evolució de l’atur en 
els 12 propers mesos, però, gràcies a les moratòries, la cartera 
de crèdit ha continuat creixent a tots els segments. De fet, al 
setembre, les moratòries de crèdit van assolir un total de 
751.725 contractes, amb una rellevància especial del crèdit a 
l’habitatge i d’altres crèdits hipotecaris (més del 42% del total). 
A més a més, recentment, s’ha prolongat fins al març del 2021 
el període per adherirse a les moratòries.
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Indicadors d’activitat i ocupació
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 09/20 10/20 11/20

Índex coincident d’activitat 3,0 1,0 –0,7 –3,4 –7,1 –7,8 –7,4 –6,7 ...
Indústria
Índex de producció industrial 0,1 –2,2 0,4 –1,4 –23,5 –0,4 2,9 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) 0,8 –3,2 –4,3 –4,6 –24,8 –19,1 –14,3 –14,3 –15,0

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 20,3 5,9 5,9 1,9 –1,3 –1,7 –1,7 ... ...
Compravenda d’habitatges 16,8 1,7 6,1 –0,7 –21,6 ... ... ... ...
Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació) 8,6 10,4 11,1 11,2 8,9 6,9 5,8 5,8 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 4,8 7,8 7,8 3,2 –29,7 –57,6 –57,6 ... ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 14,1 12,9 10,6 5,8 –36,9 –37,2 –27,7 –20,0 –17,0

Consum
Vendes comerç al detall 4,2 4,4 3,7 3,0 –12,9 –2,3 0,6 –1,1 ...
Indicador coincident del consum privat 2,4 1,9 0,6 –3,6 –7,6 –7,2 –6,3 –4,9 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –4,6 –8,0 –7,1 –8,6 –27,7 –26,9 –26,3 –25,5 –26,9

Mercat de treball
Població ocupada 2,3 1,0 0,5 –0,3 –3,8 –3,0 –2,5 –2,1 ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 7,0 6,5 6,7 6,7 5,6 7,8 7,9 7,5 ...
PIB 2,8 2,2 2,3 –2,4 –16,4 –5,7 –5,7 ... ...

Preus
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 09/20 10/20 11/20

General 1,0 0,3 0,3 0,4 –0,3 0,0 –0,1 –0,1 –0,2
Subjacent 0,7 0,5 0,4 0,2 –0,1 –0,1 –0,2 –0,1 –0,2

Sector exterior
Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari 

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 09/20 10/20 11/20

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 5,2 3,6 3,6 1,5 –6,8 –7,8 –7,8 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 8,3 6,0 6,0 2,8 –7,6 –12,3 –12,3 ... ...

Saldo corrent 0,8 –0,2 –0,2 –0,6 –0,9 –2,4 –2,4 ... ...
Béns i serveis 1,5 0,8 0,8 0,4 –1,1 –3,0 –3,0 ... ...
Rendes primàries i secundàries –0,7 –1,0 –1,0 –1,0 0,2 0,6 0,6 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 2,8 1,9 1,9 1,5 1,5 –0,1 –0,1 ... ...

Crèdit i dipòsits dels sectors no financers
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari 

2018 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 09/20 10/20 11/20

Dipòsits 1

Dipòsits de llars i empreses 4,7 5,2 5,2 6,4 9,0 9,2 9,2 ... ...
A la vista i estalvi 16,2 14,8 14,8 17,6 20,1 18,4 18,4 ... ...
A termini i preavís –3,3 –2,9 –2,9 –3,2 –1,0 0,4 0,4 ... ...

Dipòsits d’AP –32,3 5,6 5,6 –10,4 –15,7 –13,8 –13,8 ... ...
TOTAL 2,7 5,2 5,2 5,7 7,9 8,2 8,2 ... ...

Saldo viu de crèdit 1

Sector privat –2,1 –0,1 –0,1 0,5 0,5 2,2 2,2 ... ...
Empreses no financeres –4,5 –3,7 –3,7 –2,6 1,0 4,4 4,4 ... ...
Llars - habitatges –1,7 –1,3 –1,3 –0,8 –0,3 0,6 0,6 ... ...
Llars - altres finalitats 4,2 16,5 16,5 15,7 2,2 2,0 2,0 ... ...

Administracions públiques –12,9 –4,7 –4,7 –4,9 –9,7 –5,6 –5,6 ... ...
TOTAL –2,6 –0,3 –0,3 0,2 0,1 1,8 1,8 ... ...

Taxa de morositat (%) 2 9,4 6,2 6,2 6,0 5,5 ... ... ... ...

Notes: 1. Residents a Portugal. Les variables de crèdit no inclouen titulitzacions. 2. Dada fi del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE de Portugal, Banc de Portugal i Datastream.
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«Fer prediccions és complicat, en especial sobre el futur.» Ho va dir un savi mundà, Yogi Berra (uns altres creuen que va ser Niels 
Bohr, però, sincerament, ens sona més a Berra). Tenia, i continua tenint, tota la raó, sobretot en moments com l’actual, quan el 
grau d’incertesa és inaudit. Però justament ara, quan l’exercici de fer prediccions és més complex i arriscat, és quan adquireix ple 
sentit. En aquest article, s’intentarà justificar per què el 2021 serà un any molt diferent del 2020 i en quins aspectes es materialit-
zarà la diferència.

D’entrada, retorn al creixement

Quan parlem de creixement el 2021, una de les claus de l’any, podem assumir amb convicció que es produirà una recuperació. És 
el resultat de dos fets que donem gairebé per descomptats: i) en diversos períodes del 2020, les economies de tots els països 
s’han parat en grau extrem, i confiem que, el 2021, això no es repetirà, i ii) a la major part dels estats s’ha adoptat mesures 
d’estímul, en molts llocs molt ambicioses (en especial, a Europa, als EUA i al Brasil).

Ara bé, de quant creixement estem parlant? Aquí entrem en un terreny més incert. En essència, establim la xifra partint de dues 
premisses. La primera, que l’evolució de la pandèmia serà menys disruptiva que el 2020 (després tornarem sobre aquesta qüestió, 
no s’impacienti), però que les seqüeles econòmiques variaran força entre països. La segona, que, a major estímul, major recupe-
ració (l’afirmació no és tan trivial com sembla, ja que la composició i el calendari de l’estímul varien en funció dels països).

Els grans números que obtenim mostren un creixement mundial del 5,5% el 2021 (en relació amb el –4,1% que estimem per al 
2020), amb la Xina en fases avançades de la recuperació (el +2,0% el 2020 i el +8,3% el 2021), els EUA sortint de la recessió a un 
ritme raonable (el –3,6% el 2020 i el +4,1% el 2021) i la zona de l’euro, lamentablement, recuperant només una part del terreny 
perdut (el +4,3% el 2021, en relació amb el –7,4% del 2020). En aquest context, preveiem un creixement del 6,0% per a Espanya 
(el –11,4% el 2020) i del 4,9% per a Portugal (el –8,3% el 2020).

I els riscos? Formen un grup força nodrit i amb un biaix a la baixa indubtable. Així, són possibles noves onades del virus; no cal 
descartar errors de política econòmica (com relaxar de manera prematura els esforços per pal·liar el xoc a curt termini); l’estranya 
complaença que sembla que envolta els mercats financers podria donar lloc a una etapa de major sensibilitat als riscos macrofi-
nancers, o, finalment, la situació política, que és delicada a moltes zones, podria generar sorpreses negatives.

Però, més enllà del creixement, el 2021 serà diferent també en diverses dimensions claus, que anticipen molt del nostre món 
futur.

La COVID-19, en vies de contenció

Creiem probable que la lluita contra la pandèmia faci un gir decisiu el 2021. D’acord amb l’opinió de molts epidemiòlegs, no 
esperem que es doni en la forma d’una única «bala màgica» que elimini el virus. En aquest sentit, malgrat que confiem que, al 
llarg del 2021, es despleguin diverses vacunes, ens alineem amb aquells que esperen que la seva efectivitat sigui elevada, però no 
total, i amb aquells que identifiquen possibles dificultats de producció i de distribució per aconseguir l’alt percentatge de vacu-
nació que garanteixi l’anhelada immunitat de grup, però no dubtem que es podrà vacunar els grups de risc i el personal essencial, 
com el sanitari. De fet, confiem que això es podrà dur a terme durant la primera meitat de l’any. La vacuna, en definitiva, serà un 
element importantíssim, però no l’únic, del còctel de mesures que permetran la inflexió victoriosa contra la pandèmia.

Quins són els ingredients restants del còctel? Previsiblement, la capacitat de testar de manera ràpida i amb un cost eficient a 
escala massiva, els avanços en les teràpies de tractament de la malaltia i una coordinació més eficaç dels diferents elements que 
conformen els sistemes nacionals de salut.

La nova mobilitat

Més activitat comporta més mobilitat. Prou per recuperar els nivells prepandèmia? Poc versemblant. D’entrada, perquè, el 2021, 
l’activitat encara serà inferior a la del final del  2019. Però, a més a més, és probable que el nivell final pugui ser més baix de forma 
força permanent. La raó principal és la consolidació del teletreball, que, segons les nostres estimacions, podria reduir el 7% els 
desplaçaments laborals cap a les grans ciutats.

A més a més, la mobilitat canviarà de manera qualitativa. Hi ha molta preocupació sobre la pèrdua de quota de mercat del trans-
port públic en el mix de mobilitat, una preocupació justificada, ja que, segons una enquesta de Boston Consulting Group realitzada 
a la UE, a la Xina i als EUA, quan es disposi d’una vacuna o quan el virus estigui contingut, només la meitat dels entrevistats que van 

2021, un any de canvi
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abandonar el transport públic afirmen que el reprendran. Més favorable serà la continuïtat del creixement del cotxe electrificat 
(elèctric pur i variants híbrides existents), un segment que, a Europa, va superar el dièsel per primera vegada al setembre.

Any important per a l’economia sostenible

Aquesta accelerada «verdificación» (ja disculparà el neologisme, que trigarà a ser acceptat per la RAE) d’un parc automobilístic 
encara massa contaminant ens obre la porta a la següent dimensió de canvi, la de l’economia sostenible. El 2021 serà un any 
d’acceleració de tendències, però si això serà suficient o no per arribar a l’anhelada descarbonització (recordem: el 2050, al món; 
el 2060, a la Xina) és una qüestió que està oberta a debat.

El 2020, segons les estimacions de l’Agència Internacional de l’Energia, i malgrat que la demanda energètica global caurà el 5%, 
l’electricitat produïda amb energies renovables augmentarà el 9%, i aquest ritme s’accelerarà el 2021. Es va camí que, el 2025, les 
renovables siguin la principal font d’electricitat (posant fi a cinc dècades de predomini del carbó).

5G, la infraestructura tecnològica clau

La descarbonificació anirà de bracet de la digitalització de la societat, una tendència que hauria de facilitar la substitució parcial 
dels fluxos de persones i de béns per uns altres de dades. La clau en aquesta basculació cap als fluxos immaterials depèn, en gran 
part, d’una tecnologia incipient, el 5G, que ofereix possibilitats inaudites de velocitat de connexió i de connectivitat dels aparells, 
i tot això amb una latència mínima.

Es tracta d’un desenvolupament crític, però que, a Europa, avança a un ritme més lent del desitjable. Malgrat que s’anuncien 
múltiples projectes, la veritat és que, el 2020, només 11 estats de la UE tenien mapes de ruta 5G i només el 20,5% de l’espectre 
radioelèctric 5G havia estat adjudicat. El 2021 hauria de ser diferent. A Espanya, per exemple, se celebrarà la subhasta de l’espectre 
de 700 MHz, clau per al desenvolupament del 5G, la qual cosa permetrà una major capil·laritat territorial (el repte és cobrir terri-
tori i no solament població).

Qui mana? Complexitats d’un món multipolar

El 5G va associat, de manera inevitable, a la guerra tecnològica entre els EUA i la Xina i, en sentit més ampli, a la lluita per 
l’hegemonia mundial. La Xina no espera ningú. Fa poques setmanes es va anunciar que es crearà a Àsia, sota primacia xinesa, una 
àrea de lliure comerç que aglutinarà, grosso modo, un terç del 
PIB mundial. En aquest context, els EUA han de decidir si la via 
dura actual li està sent beneficiosa. No sembla que sigui així. 
Des dels EUA, s’insinua ara l’acostament als socis tradicionals 
(llegeixi’s la UE) i un retorn a l’Organització Mundial de la 
Salut i a l’Acord de París contra el canvi climàtic (veurem si la 
situació política interna permetrà que vagin gaire més enllà).

Això no implica que les pulsions competitives no continuïn, ja 
que és improbable que les tensions entre els EUA i la Xina 
amainin, però, com a mínim, es podrien emmarcar en esque-
mes de cooperació que ajudin a assolir acords que redueixin 
la incertesa actual. L’alternativa a aquesta nova cooperació 
global seria l’acceleració del que podríem anomenar el «nou 
mercantilisme global», és a dir, l’aprofundiment cap a un món 
més unilateral i basat en relacions de poder relatiu (i menys 
en regles i en institucions globals). Ara com ara, i sigui dit amb 
la major prudència possible, els senyals apunten a una certa 
basculació cap al primer escenari.

En definitiva, si no ens equivoquem en excés, l’any vinent serà radicalment diferent al nefast 2020, amb tantes pèrdues humanes, 
amb destrucció econòmica i amb dislocació social. En anys de canvi, més que mai, el passat pot ser una guia fal·laç del futur, i cal 
estar atent a les possibilitats que s’obren, que no haurien de ser poques.

Àlex Ruiz
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2020: una crisi econòmica sense precedents

El xoc econòmic que ha provocat la COVID-19 el 2020 ha estat inusitat, ha tingut una magnitud global i ha presentat una inten-
sitat desigual entre països i sectors. Aquest també ha estat el cas de la zona de l’euro: malgrat que el PIB hagi caigut a totes les 
economies de la regió, la duresa de l’impacte ha variat en funció de la prevalença del virus a cada país, de les mesures imple-
mentades per contenir-lo, de l’estructura de l’eco  no -
mia i de les polítiques econòmiques que han desen-
volupat els governs per esmorteir el xoc. 

Els sectors més afectats han estat els de l’oci i la restau-
ració, així com els del comerç, el transport, l’allotjament 
i els serveis alimentaris. En conseqüència, la caiguda 
del PIB està sent més intensa als països més depen-
dents d’aquests sectors, com Espanya, França i Itàlia. 
En canvi, la crisi ha afectat menys l’activitat industrial, 
tot i que també ha baixat de manera considerable.

Per contrarestar el xoc econòmic i per evitar que es dis-
paressin l’atur i les fallides d’empreses, i preservar així 
el teixit productiu de l’economia, els governs europeus 
han desplegat un paquet de mesures fiscals sense pre-
cedents: segons els plans pressupostaris que cada país 
va enviar a la Comissió Europea a l’octubre, aquestes 
mesures arriben al 4,2% del PIB de la zona de l’euro i, 
principalment, estan dirigides a reforçar el sector sani-
tari, a compensar les caigudes dels ingressos dels tre-
balladors i de les empreses i, en menor grau, a impul-
sar la recuperació econòmica (per exemple, mitjançant 
les baixades d’impostos indirectes i les noves inversions). A més a més, els Estats membres també van posar en marxa un seguit 
d’iniciatives per donar suport a la liquiditat de les llars i de les empreses, com la suspensió d’impostos i de cotitzacions socials o 
la concessió de garanties per a crèdits a les empreses. En aquest àmbit, també hi ha diferències: els països amb un deute públic 
menys elevat van proporcionar més ajudes directes, mentre que els països amb una posició fiscal més feble van optar per una 
major proporció de mesures de suport a la liquiditat. A més d’aquestes mesures discrecionals, els estabilitzadors automàtics de 
les economies europees també van fer la seva part per esmorteir el xoc, i s’espera que el dèficit de la zona de l’euro s’acosti el 2020 
al 9% del PIB.

La recuperació de l’activitat en el 3T, un cop superada la primera onada del virus i relaxat el distanciament social a la majoria de 
països europeus, va ser espectacular i va demostrar la resiliència de les economies europees i l’èxit de les mesures fiscals i mone-
tàries desplegades. No obstant això, la segona onada de la pandèmia en el 4T, que, en aquesta ocasió, es combat amb mesures 
més limitades i localitzades, està provocant una nova contracció de l’activitat, que, de nou, serà dispar entre països, segons ho 
palesen les dades de mobilitat (un indicador molt precís a l’hora de valorar l’impacte econòmic de la COVID-19).1 Per al conjunt de 
l’any, preveiem que els PIB d’Espanya, de França i d’Itàlia tancaran el 2020 l’11%, el 8,4% i el 7,9% per sota dels respectius nivells 
precrisi (en canvi, el PIB d’Alemanya se situarà només el 6,1% per sota).

2021: un any de recuperació, però durant el qual no s’esvairà la incertesa

El 2021, una de les paraules clau serà recuperació, però la paraula incertesa, desafortunadament, ens continuarà acompanyant. 
Malgrat que les últimes notícies anuncien una disponibilitat ràpida d’una vacuna contra la COVID-19, encara hi ha preguntes a 
l’aire sobre la capacitat de producció i de distribució i sobre qui podrà o, fins i tot, qui voldrà vacunar-se i quan. Per tant, és possi-
ble que, en alguns països, sigui necessari allargar les mesures de contenció de les últimes setmanes o que, en funció de l’evolució 

L’Europa post-COVID-19: una història de convergència o de divergència?

1. Vegeu el Focus «Mobilitat i activitat durant la segona onada: quant caurà el PIB en el 4T?», en aquest mateix Informe Mensual.
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de la pandèmia, aquestes mesures es reactivin en el primer tram de l’any després d’una fase de desescalada. No obstant això, cal 
no confondre incertesa amb pessimisme. En el nostre escenari central, contemplem que, el 2021, les economies europees inicia-
ran la recuperació, gràcies, en bona part, a un panorama més 
positiu, afavorit per la previsible generalització dels testos 
ràpids i per l’esmentada disponibilitat de les vacunes. Així, mal-
grat les incerteses regnants, els avanços mèdics hauran de 
tenir, tard o d’hora, el 2021 un efecte positiu, que es traslladarà 
a l’economia. No obstant això, per recuperar els nivells 
d’activitat anteriors a la crisi, probablement caldrà esperar fins 
al 2023.

De la mateixa manera, és poc probable que tornem aviat a la 
«normalitat» prepandèmica: tot i que es redueixin, les mesures 
de contenció no s’eliminaran del tot fins a l’assoliment d’una 
immunitat de grup que impliqui el control de la pandèmia, i els 
nous comportaments socials no desapareixeran d’un dia per 
l’altre. Per aquest motiu, també és poc probable que els sectors 
econòmics altament afectats per aquesta crisi, com el turisme o 
el transport aeri, tornin ràpidament als nivells d’activitat previs 
a la crisi. En conseqüència, les economies que més depenen 
d’aquests sectors, com és el cas de l’espanyola, haurien de tri-
gar més a assolir els nivells d’activitat pre-COVID-19. També hi ha el risc que, si la pandèmia s’allarga més del que es preveu, els 
països amb menys espai fiscal es mostrin menys inclinats a continuar secundant amb força l’economia.

En conseqüència, aquesta crisi, com l’anterior que va patir la 
zona de l’euro, podria acabar augmentant encara més la diver-
gència de la prosperitat econòmica entre els països europeus 
(vegeu el tercer gràfic).

Next Generation EU: un instrument de convergència?

Una de les grans diferències entre la crisi actual i l’anterior crisi 
financera és la resposta de política econòmica a nivell euro-
peu. A més de posar en marxa un seguit de fons, a través dels 
quals la UE podrà prestar diners a interès reduït als Estats 
membres (MEDE, SURE, etc.), el Consell Europeu va aprovar la 
creació d’un pla de recuperació europeu, anomenat Next 
Generation EU (NGEU), amb una capacitat financera de 
750.000 milions d’euros. El principal component de l’NGEU és 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que, entre el 2021 i 
el 2026, atorgarà 312.500 milions d’euros en transferències no 
reemborsables i 360.000 milions en préstecs als Estats mem-

bres de la UE per finançar projectes d’inversió i de reformes que impulsin la recuperació i millorin la resiliència de les economies. 
Crucialment, les quantitats disponibles dependran de la severitat de la crisi a cada país. Es tracta d’un acord històric, ja que serà 
la primera vegada que la UE emeti deute comunitari per transferir quantitats tan elevades de fons als Estats membres.

L’NGEU es va crear per donar suport als esforços dels Estats membres per respondre a la crisi de la COVID-19 i per impulsar la 
transició ecològica i digital de la UE. A més de fer costat a la recuperació de les economies, l’objectiu és que l’NGEU comporti un 
augment considerable i generalitzat de la inversió pública, que, en els 10 últims anys, ha estat feble a la zona de l’euro, en especial 
als països amb un deute públic més elevat (quelcom que ha contribuït a la divergència econòmica entre països després de la 
crisi del 2008). Gràcies a l’NGEU, els països amb menys espai fiscal seran els que rebran més fons europeus per invertir en projec-
tes d’inversió i de reformes nacionals. S’estima que Espanya, per exemple, podria arribar a rebre uns 72.000 milions d’euros en 
transferències, una quantitat considerable que podria tenir un impacte substancial sobre la seva economia.
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La materialització d’aquesta decisió històrica està en mans de 
la Comissió i del Consell Europeu, que hauran d’aprovar els 
plans de recuperació nacionals de cada país el 2021. Però, 
sobretot, està en mans dels governs nacionals, que hauran 
d’utilitzar els fons de la millor manera i no malgastar aquesta 
enorme oportunitat. A l’hora d’elaborar els plans nacionals de 
recuperació, hauran de pensar quins projectes d’inversió són 
més apropiats per impulsar la recuperació i la transformació 
de les economies, amb quines reformes acompanyar-los i 
quins processos seran necessaris per garantir la millor execu-
ció d’aquests projectes.

Es tractarà d’un esforç herculi, més encara enmig de la major 
crisi que ha patit la zona de l’euro, i que s’haurà de sostenir 
durant diversos anys. Però, si es fa bé la feina, acabarà sent 
una eina de convergència que es podria convertir en un ins-
trument permanent que ajudés a completar l’arquitectura de 
la unió monetària i econòmica europea.

Álvaro Leandro
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28 d’octubre de 1929, dilluns negre (crack del 29). 19 d’octubre de 1987, dilluns negre. 16 de març de 2020, un altre dilluns... també 
negre. L’any 2020 ha col·locat un nou dilluns al podi de les pitjors sessions borsàries dels 100 últims anys.1 I és que, com ho mostra 
el primer gràfic, la COVID-19 va provocar un dels enfonsaments 
més abruptes i severs viscuts pels mercats financers: en la 
recessió del 2008-2009, es va trigar un any i mig a acumular 
pèrdues del 60%; el 2020, amb prou feines en un mes, la borsa 
nord-americana havia perdut més del 30% de la seva cotitza-
ció. I, malgrat tot, després d’aquest enfonsament, els mercats 
financers han aconseguit encarar el tancament de l’any amb 
una recuperació gran i ràpida, fins al punt que, al final de 
novembre, la borsa nord-americana tornava a registrar màxims 
històrics.

Desconnexió entre economia i mercats?

El bon funcionament dels mercats en els últims mesos ha des-
pertat el temor al fet que les cotitzacions s’estiguin «descon-
nectant» de l’economia real. Aquest risc de complaença dels 
mercats no es pot minimitzar en un context de caigudes inusi-
tades de l’activitat econòmica. No obstant això, almenys una 
part del contrast mercats/activitat és el propi reflex de les 
mesures econòmiques que s’han activat per protegir l’econo-
mia, de la mateixa manera que també s’ha vist una «desconne-
xió» entre els enfonsaments del PIB i les fallides empresarials o 
la destrucció d’ocupació.

Per exemple, en temps normals, la contracció abrupta que el PIB està patint donaria lloc a un fort augment de les fallides empresa-
rials. De fet, algunes estimacions assenyalen que, si extrapoléssim les relacions històriques, la caiguda acumulada de l’activitat 
prevista per al 2020-2021 estaria associada a un increment de les fallides del 10%-30% a la zona de l’euro.2 No obstant això, la 
realitat del 2020 és que les insolvències registrades han estat fins i tot inferiors a les dels últims anys. A més a més, les probabilitats 

de fallida empresarial implícites en les cotitzacions financeres 
es mantenen contingudes.

En el mateix sentit, una part de la recuperació de les borses 
també reflecteix les mesures amb què la política econòmica i 
monetària ha protegit l’economia. La bateria de mesures eco-
nòmiques en conjunt i la política monetària acomodatícia en 
particular han ancorat un entorn de tipus d’interès baixos (per 
exemple, als EUA, els tipus sobirans han caigut entre 100 i 150 
p. b. el 2020) i han afavorit una recuperació del sentiment 
inversor, dues palanques que, segons les estimacions del 
mateix FMI, han compensat amb escreix el llast de la contrac-
ció dels beneficis empresarials sobre les borses.3

El paper de les polítiques econòmiques també destaca als 
mercats de renda fixa i, en particular, en les primes de risc 
sobiranes de la zona de l’euro. Les nostres estimacions4 sug-
gereixen que el deteriorament dels fonaments macroeconò-
mics s’hauria d’haver traduït en un increment molt notable 
dels tipus d’interès sobirans de la zona de l’euro. I, de fet, el 
segon gràfic mostra com, en un inici, les primes de risc perifè-
riques van patir un repunt raonablement coherent amb el que 

La connexió mercats-macroeconomia en temps de pandèmia

1. El 16 de març del 2020, l’índex S&P 500 va caure el 12,0%, per sota del –12,9% del 1929 i lluny encara del –20,5% del 1987.
2. Vegeu Banerjee, R. N., Cornelli, G. i Zakrajšek, E. (2020), «The outlook for business bankruptcies», Bank for International Settlements, butlletí núm. 30.
3. Capítol 1 de l’Informe d’estabilitat financera global de l’FMI de l’octubre del 2020.
4. A partir de les relacions històriques, estimem el tipus d’interès sobirà coherent amb els fonaments macroeconòmics (condicions financeres globals, estat de la 
política monetària del BCE, ràtios de deute públic i expectatives sobre el PIB i la inflació). Per a més detalls, vegeu el Focus «La fragilitat macroeconòmica dels tipus 
d’interès», a l’IM10/2020.
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https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/politica-monetaria/fragilitat-macroeconomica-dels-tipus-dinteres
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/politica-monetaria/fragilitat-macroeconomica-dels-tipus-dinteres
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5. Vegeu el Focus «Repunt abrupte del deute públic: resistirà la zona de l’euro?», a www.caixabankresearch.com.

havien predit els fonaments macroeconòmics. No obstant això, 
el tensionament es va revertir de manera generalitzada des-
prés de la bateria d’anuncis per part del BCE al llarg de la prima-
vera i dels diferents paquets fiscals de la UE.

Tot plegat mostra que el suport de les polítiques, sumat a l’ex-
pectativa de recuperació econòmica el 2021 (que, per la seva 
naturalesa anticipatòria, ja queda recollida en les cotitzacions), 
ha estat clau per explicar el funcionament dels mercats el 2020. 
I, per tant, l’evolució de la pandèmia, la capacitat de recupera-
ció de l’economia i la protecció de les polítiques sobre el teixit 
productiu continuaran marcant el compàs dels mercats finan-
cers el 2021.

La política monetària, un baluard de liquiditat i de tipus 
baixos contra la pandèmia

Davant l’embat de la COVID-19, la política monetària ha ancorat 
un entorn financer acomodatici i ho ha fet amb èxit, com ho 
reflecteix el tercer gràfic. L’estratègia defensiva ha estat triple: i) 
evitar problemes de liquiditat; ii) propiciar que les empreses i 
les llars tinguin un accés favorable al crèdit, i iii) ancorar un 
entorn de tipus d’interès baixos, amb el qual, a més de donar suport a la recuperació econòmica, es doni cobertura perquè la 
política fiscal actuï de manera agressiva i sense suscitar dubtes sobre la sostenibilitat dels comptes públics.

La conjuntura és molt exigent, i tot fa pensar que el gros de les mesures activades pels bancs centrals haurà de continuar vigent 
en el nou any. El 2021 serà un any de canvis i continuarà sent un any intens. Més enllà del rebot inicial, les economies trigaran a 
normalitzar-se, i, al condicionant de les restriccions de la pandèmia, se sumarà el risc que comencin a aflorar algunes de les seves 
cicatrius en forma de destrucció de teixit productiu.

De fet, la política monetària ja ha deixat ben clares les seves 
intencions, i, com ho mostra el quart gràfic, les expectatives 
dels inversors apunten a un període llarg de tipus d’interès bai-
xos. Així mateix, com hem mostrat en un Focus recent,5 el 2021, 
la política monetària del BCE continuarà contribuint de manera 
clau a la liquiditat dels mercats, de manera que, indirectament, 
continuarà donant cobertura a la necessària acció de la política 
fiscal.

Fins i tot en aquesta conjuntura tan exigent, el 2021 també serà 
important per a les transformacions de fons dels bancs centrals. 
Està previst que, cap a la meitat de l’any, el BCE conclogui la revi-
sió de la seva estratègia de política monetària (la primera des del 
2003). Probablement no hi haurà grans novetats en els aspectes 
fonamentals (la definició d’estabilitat de preus podria passar de 
l’actual «a la vora, però per sota, del 2%» a un senzill i simètric 
«2%»), però la revisió també pivotarà sobre altres temes desta-
cats, com l’efectivitat dels diferents instruments monetaris o 
com la rellevància de l’ocupació, la inclusió social, el canvi climà-
tic i l’estabilitat financera en la presa de decisions del BCE.

En el mateix pla, als EUA, el canvi d’Administració pot donar lloc a una relació més constructiva amb la Fed (recordem que el 
president Trump va criticar públicament el banc central i que el Departament del Tresor ha decidit de manera unilateral no reno-
var diferents programes d’ajuda que havien estat llançats en col·laboració amb la Fed). Aquesta relació institucional serà impor-
tant per a la composició del Consell de Govern de la Fed: al començament del 2022, s’hauria de renovar per a quatre anys més el 
mandat com a president de Jerome Powell, mentre que el mandat del vicepresident Clarida també venç al començament  del 
2022 i el Consell té encara dues vacants pendents d’ocupar (Trump va nomenar Judy Shelton i Chris Waller, però encara no han 
estat confirmats pel Senat).

Adrià Morron Salmeron
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El 2020 serà un any que difícilment oblidarem. Hi ha moments crítics en la història que poden marcar una generació sencera: una 
guerra, una crisi o una pandèmia. Aquests esdeveniments, que podem qualificar d’extrems, poden accelerar transformacions socials 
i econòmiques. Els llegats són incerts, però, sens dubte, profunds. En aquest article, repassarem l’impacte econòmic de la pandèmia 
i explorarem quins seran els principals eixos motors del 2021.

2020, l’any de la pandèmia

La memòria col·lectiva té molt present la crisi financera del 2008. No obstant això, la crisi del 2020 té característiques molt diferents. 
Per començar, la crisi ha tingut un origen sanitari, de manera que l’economia ha estat víctima de les mesures que ha estat necessari 
implementar per neutralitzar la pandèmia. En segon lloc, la crisi de la COVID-19 ha estat d’una magnitud inusitada. Si, durant les 

crisis del 1993 i del 2008, el PIB, en el seu punt més baix, es va 
situar el 2,5% i el 9% per sota del nivell precrisi, respectivament, 
durant la crisi de la COVID-19, el PIB s’ha arribat a situar el 22% 
per sota del nivell precrisi. En tercer lloc, les dinàmiques també 
han estat molt diferents. Atès que la COVID-19 ha estat el des-
encadenant de la crisi del 2020, l’evolució de l’economia ha res-
post als vaivens de la pandèmia. D’aquesta manera, la velocitat 
de recuperació ha estat molt superior a la de crisis anteriors. El 
2020, en només un trimestre (el 3T), l’economia ha recuperat 
gairebé el 60% del producte perdut, en relació amb els nou tri-
mestres que va necessitar durant la crisi financera.

Una altra característica de la crisi actual ha estat el paper fona-
mental que ha jugat la política monetària i fiscal per pal·liar els 
efectes de la pandèmia. Per il·lustrar-ho, al primer gràfic mos-
trem la relació entre un índex sintètic de la severitat de les con-
dicions econòmiques (construït a partir de la taxa d’atur i de la 
prima de risc sobirana) i el creixement anual del PIB.

Doncs bé, la gran caiguda del PIB ha anat acompanyada d’un 
deteriorament de l’índex de severitat molt menor del que, ate-
sa l’experiència de la crisi financera, es podria haver esperat. 

Això s’ha degut, en bona part, a la decidida actuació del BCE i a totes les accions per part de la política fiscal i econòmica per asse-
gurar els ingressos de les persones afectades per les mesures de restricció a l’activitat, sigui mitjançant els ERTO, els cessaments 
extraordinaris d’activitat, les moratòries o els ajornaments d’impostos.

Tot això no vol dir que no hi hagi moltes implicacions d’aquesta crisi que encara puguin aflorar, a les quals farem referència més 
endavant. No obstant això, i utilitzant una metàfora sanitària, la política econòmica ha exercit d’anestèsia per estabilitzar les cons-
tants vitals d’un pacient que estava entrant en fase crítica.

Què ens oferirà el 2021?

El 2021 continuarà dominat per la pandèmia, malgrat que s’espera que sigui l’any en què l’economia consolidi la recuperació. És 
probable que les mesures que s’han hagut d’adoptar al final del 2020 per combatre la segona onada de contagis tinguin una certa 
continuïtat en els primers mesos del 2021. No obstant això, confiem que la disponibilitat d’una vacuna, juntament amb un ús més 
intensiu dels testos ràpids, permetrà mantenir la pandèmia sota control sense haver de recórrer a mesures tan restrictives com les 
imposades fins ara. En aquest sentit, preveiem que l’avanç de l’activitat s’intensificarà a partir del 2T, quan els col·lectius de major risc 
ja haurien d’estar immunitzats i quan la mobilitat internacional es pugui recuperar amb més força, amb el consegüent impacte 
positiu per al turisme.

En conjunt, preveiem que, el 2021, el creixement de l’economia se situarà al voltant del 6,0%. Tot i que el ritme de recuperació és 
elevat, l’economia quedarà encara el 6,2% per sota del nivell de PIB precrisi. De fet, no preveiem que l’economia torni als nivells 
precrisi fins al 2023.

Les cicatrius econòmiques de la COVID-19

L’economia es recuperarà en els propers anys a nivell macroeconòmic, però deixarà algunes cicatrius importants. Per aquest motiu, 
serà indispensable dur a terme les polítiques econòmiques adequades perquè aquestes cicatrius es puguin tancar en el menor 
temps possible i no tinguin efectes persistents en certs sectors econòmics i en les persones que hi treballen.

El mercat laboral s’anirà recuperant de forma gradual el 2021, tot i que les polítiques en l’àmbit laboral hauran d’acompanyar aques-
ta recuperació per evitar que els sectors més afectats per la pandèmia –turisme, oci, hoteleria...– surtin amb cicatrius profundes. 
Així, els ERTO encara seran una eina important durant la primera meitat del 2021, tot i que ho seran de forma més selectiva i tempo-
ral que el 2020.

2021: recuperació notable, tot i que incompleta, de l’economia espanyola
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1. Es tracta de l’índex AROPE (At risk of poverty or social exclusion), que comptabilitza la població que es troba en risc de pobresa, amb mancances materials severes o 
amb baixa intensitat en l’ocupació.
2. Aquesta quantitat pot arribar als 140.000 milions d’euros si incloem els préstecs que es poden sol·licitar.
3. Utilitzem un multiplicador fiscal de 0,9.
4. Calculem l’augment esperat de la despesa corrent i de capital entre el 2020 i el 2021 per damunt del que ens indicaria la inflació esperada el 2021.
5. Excloem les mesures extraordinàries contra la pandèmia del 2020 que es retiraran parcialment el 2021.
6. Per a la despesa corrent, apliquem un multiplicador fiscal de 0,4.

Una altra cicatriu que caldria tancar de forma més ràpida que durant la Gran Recessió és l’augment de la desigualtat. A vegades, les 
conseqüències de les crisis triguen temps a aflorar en l’àmbit social: el percentatge de la població en risc de pobresa a Espanya va 
augmentar de manera significativa entre el 2013 i el 2015, just quan el pitjor de la crisi anterior ja havia passat i l’economia encarava 
ja una recuperació incipient. De fet, a partir de les nostres previsions de creixement i d’atur, veiem que la suma de la taxa de risc de 
pobresa i de la taxa d’exclusió social1 podria augmentar el 2021 fins al 27% de la població (el 25,3% abans de la COVID-19), un aug-
ment de 750.000 persones. Això explica la importància de continuar desenvolupant polítiques inclusives –el 2020, amb les aporta-
cions de les transferències del sector públic, l’augment de l’índex de Gini entre el febrer i el setembre va ser de 2 punts, xifra que 
s’hauria doblat sense aquestes aportacions, segons el Monitor de Desigualtat de CaixaBank Research– que permetin que la recupe-
ració arribi a tothom.

El 2021 serà també un any important per al nostre teixit productiu. És fonamental que les empreses espanyoles no surtin gaire afe-
blides d’aquesta pandèmia. Per aquest motiu, caldrà compaginar l’alleujament financer, perquè la solvència de les empreses viables 
més afectades no es deteriori –per exemple, per la via de les recapitalitzacions i dels ajuts directes–, amb polítiques estructurals que 
adaptin el teixit productiu a un món postpandèmia més digital i més verd.

Finalment, serà essencial combinar una política fiscal de suport per a la recuperació a curt termini amb una visió a mitjà termini 
centrada en reequilibrar els comptes públics i aconseguir recuperar espai fiscal perquè la pròxima crisi ens agafi amb prou marge de 
maniobra per desenvolupar polítiques anticícliques.

L’esperança dels fons europeus NGEU

El Fons de Recuperació Europeu, Next Generation EU (NGEU), serà una oportunitat única per modernitzar l’economia espanyola i per 
augmentar-ne el creixement potencial. El 2021, Espanya presentarà el Pla de Recuperació amb tots els detalls a la Comissió Europea i, 
després de la seva previsible aprovació, començarà a rebre, cap a la meitat de l’any, fons que sumarien uns 72.000 milions d’euros en 
transferències no reemborsables entre el 2021 i el 2026, xifra que equival al 5,8% del PIB del 2019.2 Es tracta d’una quantitat molt ele-
vada, i és clau que s’aprofiti per dissenyar un pla d’inversions intel·ligent, centrat en les infraestructures i en les transicions verda i digital, 
acompanyat de reformes que abordin els reptes estructurals de l’economia (temporalitat del mercat laboral, educació i FP, innovació...).

Per accelerar les inversions, el Govern espera executar 26.600 milions d’euros el 2021 a càrrec de l’NGEU anticipant els fons en els 
pressupostos. Es tracta d’una quantitat molt considerable, que, abans de la pròpia execució, requerirà seleccionar i dissenyar una 
gran quantitat de projectes en un temps rècord. Sent conservadors, la nostra previsió de creixement per a Espanya per al 2021 incor-
pora l’execució del 50% d’aquests 26.600 milions d’euros, la qual cosa aportaria 1 punt al seu creixement.3

Els fons europeus són una gran notícia, però paga la pena analitzar l’impacte macroeconòmic que, el 2021, tindrà la política fiscal en 
conjunt (inclosos els fons europeus).4 Quan fem aquesta anàlisi,5 obtenim un impuls fiscal total el 2021 al voltant del 2,5% del PIB, amb 
un impacte macroeconòmic d’1,5 p. p., dels quals 1,0 p. p. provindria de l’NGEU i la resta de la despesa corrent.6 En definitiva, els fons 
europeus són la pedra angular perquè, el 2021 (i els anys posteriors), les polítiques econòmiques impulsin el creixement econòmic.

Oriol Carreras Baquer i Javier Garcia-Arenas
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Next Generation EU: 
una oportunitat d’or  
per a l’economia 
espanyola

L’NGEU és una oportunitat 
extraordinària per donar un nou impuls 
modernitzador a l’economia espanyola.  
Se li traurà el màxim partit? Analitzem  
les línies generals del pla d’acció presentat 
per Espanya.

El creixement de  
l’e-commerce durant  
la pandèmia: mite  
o realitat?

Investiguem si la COVID-19 
ha canviat els hàbits de consum electrònic a 
Espanya a partir del pagaments amb targeta 
dels 13,5 milions de clients de CaixaBank, 
anonimitzats i analitzats fent ús de tècniques  
de big data.

Repunt abrupte del 
deute públic: resistirà  
la zona de l’euro?

La COVID-19 està provocant 
un increment abrupte del 
deute i les necessitats públiques de 
finançament. Quines palanques existeixen 
per absorbir aquest cop?

Monitor de consum

Com es comporta el consum 
en la crisi de la COVID-19? 
Seguiu l’estat del consum de 
les famílies a temps real a 
partir de dades internes de CaixaBank a:  
https://www.caixabankresearch.com/ca/
etiquetas/monitor-consumo

Dossier desigualtat

Com ha afectat la COVID-19 
sobre els ingressos salarials 
dels espanyols? Analitzem 
l’evolució de la desigualtat i el 
paper de l’estat del benestar en temps real,  
a partir de dades internes de CaixaBank  
i de l’aplicació de tècniques de big data. 

Tot el que sempre ha 
volgut saber sobre el Pla 
de Recuperació europeu, 
però mai no ha gosat 
preguntar

De què es tracta exactament l’NGEU i com 
funcionarà? Donem resposta a les preguntes 
freqüents sobre el Fons de Recuperació 
europeu, el calendari d’aprovació i 
d’implementació, la condicionalitat 
i el repartiment dels fons.






