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Economia espanyola  

Repunt temporal del consum espanyol la primera setmana de l’any. La despesa total realitzada amb targetes 

espanyoles i estrangeres en terminals de punt de venda (TPV) més la retirada d’efectiu en caixers de CaixaBank va 

caure un 2% interanual durant la primera setmana de gener (del dia 4 al 10 de gener), una caiguda substancialment 

menor a la de la mitjana del mes de desembre (–10%). Amb tot, part de la recuperació del consum probablement es 

va veure afectada per l’efecte d’abastiment davant del temporal Filomena, tal com es reflecteix en el repunt de la 

despesa en béns de primera necessitat (+42% interanual enfront del +28% de mitjana del desembre). En aquest sentit, 

és probable que les dades es moderin les pròximes setmanes. Per la seva banda, la producció industrial al novembre 

es va fer ressò de la deterioració de l’entorn econòmic a causa de l’auge de les mesures de restricció a l’activitat que 

es van iniciar novament en aquest mes i es va situar en el –3,8% interanual, 2,2 p. p. per sota del registre de l’octubre. 

La inflació espanyola va pujar 3 dècimes al desembre, tot i que encara se situa en territori negatiu (–0,5%). Aquest 

increment es va deure, en bona part, als components no subjacents. En particular, els preus de l’electricitat van tornar 

a pujar l’últim mes de l’any, i en termes interanuals la pujada es va situar en el 5,9%. D’altra banda, els preus en 

components com les peces de vestir i calçat van pressionar la inflació subjacent a la baixa (+0,1% interanual al 

desembre, el menor registre de l’any). Amb la publicació de la dada de desembre es confirma una inflació general del 

–0,3% per al conjunt del 2020 (es tracta de la mitjana anual). 

Estabilització del deute de les empreses a Espanya. En el 3T 2020, el deute de les societats no financeres (en termes 

nominals) es va mantenir estable respecte al 2T: una caiguda de 432 milions d’euros després de l’augment en 43.300 

milions d’euros en el 2T. En termes de PIB, el deute es va situar en el 104,8% del PIB, fet que suposa un petit augment 

respecte al trimestre anterior (2,1 p. p.). Així, aquesta ràtio s’ha situat en cotes semblants a les de finals del 2016 i 

per sota de la mitjana de la zona de l’euro (115,3% del PIB). Per la seva banda, el deute de les llars es va situar en el 

61,2% del PIB (61,5% a la zona de l’euro), una xifra 0,5 p. p. per sobre de la registrada en el trimestre anterior. Aquest 

augment de la ràtio, però, es va produir per una caiguda del PIB més gran que la del deute (ja que va caure un 1,3% 

respecte al 2T). 

http://www.caixabankresearch.com/
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Economia portuguesa  

Recuperació notable de la indústria i la construcció portugueses mentre el país augmenta les mesures de 

confinament. Al novembre, la facturació del sector industrial va caure un 4,2% interanual, una xifra molt més 

continguda que la de l’octubre (–8,0%). A més, si excloem el sector energètic, la facturació durant el mes s’hauria 

situat un 0,9% per sobre d’un any abans, fet que marcaria el primer avanç positiu del 2020. En la mateixa línia, l’índex 

de producció de la construcció va caure un contingut 0,4% interanual al novembre (–2,1% a l’octubre). Per contra, la 

facturació en el sector serveis es va mantenir feble, i al novembre va baixar un 15,3% interanual com a conseqüència 

de les restriccions a la mobilitat. Unes restriccions que s’han incrementat l’última setmana davant l’avanç de la 

pandèmia al país. 

http://www.caixabankresearch.com/
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Economia internacional 

Alemanya probablement haurà evitat una nova caiguda del seu PIB en l’últim trimestre de l’any. Segons una 

estimació preliminar de l’agència estadística del país, el PIB alemany s’hauria contret un 5% en el còmput total del 

2020. Tot i que es tracta de dades preliminars, aquesta estimació és indicativa que, tot i les restriccions recents a la 

mobilitat, l’activitat econòmica alemanya segurament hauria crescut lleugerament en el 4T 2020. Sens dubte, 

l’extensió de les mesures de confinament establertes al país fins a finals de gener pesarà en l’activitat econòmica en 

aquest primer trimestre. No obstant això, aquesta dada mostra la resiliència de l’economia alemanya a aquestes 

restriccions. 

Als EUA, l’activitat econòmica continua resistint, mentre que en el front polític continua la tensió a uns dies de la 

presa de possessió de Biden. Així, per exemple, l’indicador econòmic setmanal elaborat per la Fed de Nova York va 

seguir avançant la primera setmana de gener, indicatiu d’avanços positius en l’inici del 1T 2021. En la mateixa línia, els 

models de previsió de les diferents Fed del país també mostren que l’economia nord-americana va acabar l’any 2020 

amb taxes d’avanç positives (entre el 0,5% i el 2,0% intertrimestral), tal com sembla que ha passat a Alemanya (vegeu 

la notícia anterior). Per la seva banda, la inflació es va mantenir en nivells moderats al desembre (1,6% la subjacent i 

1,4% la general, lleugerament esperonada pel component energètic aquest mes passat). En l’àmbit polític, la setmana 

passada l’encara president Trump es va convertir en el primer president en enfrontar-se a un segon procés de 

destitució, i aquesta setmana estarà marcada per la presa de possessió de Joe Biden, el qual ja ha anunciat que vol 

aprovar un nou paquet d’estímul d’entorn els 1,9 bilions de dòlars (aproximadament el 9% del PIB). 

La Xina: les exportacions continuen marcant avanços contundents. En concret, el mes de desembre van créixer un 

18,1% interanual, una xifra superior al que s’esperava pel consens i d’acord amb les molt bones xifres del novembre 

(21,1%). Si analitzem la distribució geogràfica, destaca i sorprèn la recuperació de les exportacions cap als EUA, que el 

2020 van compensar la caiguda del 2019 de la mà de la guerra comercial entre les dues potències. En termes de 

productes, cal esmentar que van pujar les exportacions en béns electrònics i es van moderar les de material sanitari, 

després de mesos d’increments. Per la seva banda, les importacions van accelerar el seu avanç (6,5% interanual enfront 

del 4,5% del novembre). 

http://www.caixabankresearch.com/
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Mercats financers 

Augmenta la cautela als mercats financers. La millora del sentiment inversor de les setmanes anteriors es va veure 

interrompuda pel fort avanç de la pandèmia a nivell global i l’enduriment de les restriccions a la mobilitat a Europa. 

Addicionalment, els inversors van rebre amb un optimisme contingut la proposta del pla d’estímul fiscal del nou 

president Joe Biden (vegeu la secció d’Economia internacional), a l’espera de conèixer-ne més detalls i dels canvis 

que pot patir durant la seva discussió al Congrés. En aquest context, els índexs borsaris principals van finalitzar la 

setmana amb lleugeres pèrdues en les economies desenvolupades (S&P 500 –1,5% i EuroStoxx –1,2%), mentre que a 

les emergents es va mantenir la tendència alcista (MSCI Emerging Markets +0,3%). En la renda fixa, el tipus sobirà del 

bo a 10 anys dels EUA va acabar sobre l’1,08% per la millora de les expectatives vinculades al paquet d’estímul fiscal. 

Mentrestant, a la zona de l’euro, els tipus d’interès del deute alemany van baixar davant del temor de l’impacte 

econòmic de la nova onada de contagis. Per la seva banda, les primes de risc de la perifèria es van ampliar 

lleugerament, excepte la d’Itàlia, que va experimentar un repunt (+12 p. b.) a causa de la crisi que travessa la coalició 

del seu Govern. Per la seva banda, el preu del petroli de qualitat Brent va oscil·lar al voltant dels 55 dòlars per barril 

després de l’anunci de la retallada de la producció de l’Aràbia Saudita (en 1 milió de barrils diaris al febrer i març). 

Les decisions del BCE del desembre van suscitar alguns dubtes entre els seus membres. Tot i que hi va haver 

unanimitat en la necessitat d’oferir una política monetària més acomodatícia, les actes de l’última reunió del BCE 

mostren l’existència d’algunes discrepàncies en la presa d’aquest estímul. En particular, alguns membres del Consell 

de Govern (CG) van considerar que estendre les compres netes del PEPP fins al març del 2022 (en lloc del juny del 

2021) era suficient, i que no hi havia necessitat d’augmentar el límit del programa en els 500.000 milions d’euros que 

finalment es va anunciar (fins als 1,85 bilions). No obstant això, el fet que aquesta suma no sigui un objectiu d’actius 

a comprar, sinó un límit, va acabar per convèncer els membres més recelosos. Pel que fa a les TLTRO, el CG va rebutjar 

la proposta de l’economista en cap Phillip Lane d’augmentar el màxim de crèdit a sol·licitar des del 50% fins al 60% 

de la cartera elegible. Finalment, es va acordar un augment del 55%. En qualsevol cas, els membres del CG van 

coincidir en la valoració de l’escenari econòmic, amb una més que probable caiguda de l’activitat en el 4T, una inflació 

feble a curt i mitjà termini i una elevada incertesa al voltant de les projeccions. En la reunió de la setmana que ve, no 

esperem que la institució monetària modifiqui les seves eines després de les mesures implementades en la passada 

reunió (vegeu la Nota Breve per a més detalls).   

POLS ECONÒMIC és una publicació de CaixaBank Research, que conté informacions i opinions procedents de fonts que considerem fiables. Aquest document té un propòsit merament 
informatiu, per la qual cosa CaixaBank no es responsabilitza en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank Research i poden estar 
subjectes a canvis sense notificació prèvia.  

15-1-21 8-1-21 Var. setmanal Acumulat 2021 Var. interanual

Tipus
Zona euro (Euribor) -0,55 -0,55 0 -1 -16

EUA (Libor) 0,22 0,22 +0 -2 -160

Zona euro (Euribor) -0,51 -0,51 +0 -1 -27

EUA (Libor) 0,32 0,33 -1 -2 -160

Alemanya -0,54 -0,52 -2 3 -33

EUA 1,08 1,12 -4 17 -74

Espanya 0,06 0,04 2 1 -41

Portugal 0,00 -0,02 3 -3 -50

Espanya 60 56 4 -1 -8

Portugal 54 50 5 -5 -17

Renda variable
S&P 500 3.768 3.825 -1,5% 0,3% 13,2%

Euro Stoxx 50 3.600 3.645 -1,2% 1,3% -5,5%

IBEX 35 8.231 8.408 -2,1% 1,9% -15,0%

PSI 20 5.038 5.246 -4,0% 2,9% -5,1%

MSCI emergents 1.358 1.354 0,3% 5,2% 18,4%

Divises
EUR/USD dòlars  per euro 1,208 1,222 -1,1% -1,1% 8,9%

EUR/GBP l l iures  per euro 0,889 0,901 -1,3% -0,5% 4,3%

USD/CNY yuans  per dòlar 6,481 6,475 0,1% -0,7% -5,5%

USD/MXN peso per dòlar 19,799 20,015 -1,1% -0,6% 6,1%

Matèries Primeres
Índex global 80,5 79,7 1,0% 3,1% 0,8%

Brent a  un mes $/barri l 55,1 56,0 -1,6% 6,4% -15,0%

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

(punts bàsics)

Tipus  3 mesos

Tipus  12 mesos

Tipus  10 anys

Prima de risc                                   

(10 anys)
(percentatge)

(percentatge)

(percentatge)
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