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Economia espanyola  

El consum espanyol es manté contingut al febrer. L’indicador CaixaBank de consum va caure un 12% interanual en la 
mitjana de les tres primeres setmanes de febrer, fet que suposa un deteriorament respecte als registres del gener d’un 
–8% interanual (vegeu la Nota Breve). En aquest context d’activitat frenada pels rebrots, la inflació es va moderar fins 
al 0% al febrer, 5 dècimes per sota de la dada del gener. Cal destacar l’ajust a la baixa dels preus de l’electricitat, 

després de tres mesos consecutius de fortes pujades, i la moderació continuada dels preus dels serveis d’allotjament i 

de paquets turístics. 

El preu de l’habitatge a Espanya segons les dades de taxacions va baixar de forma moderada el 2020: –1,1% de 
mitjana anual. Després d’una primera meitat d’any amb caigudes de preus del 0,8% i 1,8% intertrimestral en el 1T i 
2T, respectivament, en els dos últims trimestres de l’any el preu de l’habitatge va reprendre la senda ascendent (amb 

avanços del 0,6% i del 0,2% intertrimestral en el 3T i el 4T, respectivament). L’evolució en l’últim trimestre de l’any va 

ser més favorable que la prevista per CaixaBank Research. Així doncs, tot i la profunda crisi econòmica generada per 
la COVID-19, el sector immobiliari està mostrant una notable capacitat de resiliència (vegeu la Nota Breve).  

Caiguda del saldo corrent espanyol el 2020, tot i que encara en terreny positiu. El saldo per compte corrent es va 

situar en el +0,7% del PIB, enfront del +2,1% del 2019. El dèficit comercial de béns va millorar l’any a causa, en bona 
part, de la caiguda de les importacions pels efectes de la pandèmia. Per contra, el superàvit en la balança de serveis es 
va deteriorar considerablement pel descens de més d’un 80% del turisme internacional. 

http://www.caixabankresearch.com/
https://www.caixabankresearch.com/ca/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/espana/consumo-sigue-capa-caida-mes
https://www.caixabankresearch.com/ca/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/espana/precio-vivienda-retrocedio-11


 

 

    

2 

 

                        Pols Econòmic 
Del 22 al 28 de febrer del 2021 

 

www.caixabankresearch.com 

 

 

La morositat a Espanya va tancar 2020 en nivells continguts. La taxa de morositat s’ha situat en el 4,51% al desembre, 
pràcticament igualant el registre del novembre. Sens dubte, les moratòries i les mancances en les línies ICO han estat 

molt importants per mantenir aquesta taxa en nivells reduïts. 

Economia portuguesa  

El PIB de Portugal es va contraure un 7,6% en el conjunt del 2020. A la segona estimació realitzada per l’INE ja es van 
presentar els detalls per components de demanda. Així, vam poder veure com en el còmput anual tant la demanda 
interna com l’externa van contribuir negativament al creixement (–4,6 p. p. i –3,0 p. p., respectivament). Amb tot, cal 
destacar que, després de la forta contracció del primer semestre de l’any, la recuperació durant el segon semestre va 

ser vigorosa. Una recuperació, però, que s’està veient una mica afeblida en els primers compassos del 2021 per les 
mesures que s’han pres per frenar els contagis. A mode d’exemple, els indicadors de confiança per al mes de febrer 

s’han deteriorat en l’àmbit dels consumidors i en els sectors de serveis i comerç. Per contra, el sector industrial es 
mostra més optimista. Cal esperar que aquest optimisme s’estengui amb l’avanç del procés de vacunació. 

Economia internacional 

A Europa, l’economia alemanya està resistint millor del que es preveia. El sentiment empresarial elaborat per l’Ifo 

(Business Climate Index) va augmentar fins als 92,4 punts al febrer (90,3 al gener), un increment superior a l’esperat i 
que s’explica per la millora en el component d’expectatives a futur. A la resta d’Europa, l’índex de sentiment 

empresarial elaborat per la Comissió (ESI) també va augmentar al febrer (93,4 respecte a 91,5 al gener), tot i que 

encara roman en nivells clarament inferiors al nivell precrisi. Per països, l’índex va augmentar a Alemanya, a França i 
especialment a Itàlia (en part a causa de l’optimisme per la formació del nou Govern), però va caure a Espanya.  

L’activitat econòmica nord-americana continua recuperant-se mentre la Fed reafirma la seva política acomodatícia 

i cada vegada és més a prop el paquet d’1,9 bilions de dòlars de Biden. L’índex de confiança del consumidor elaborat 
pel Conference Board va augmentar per segon mes consecutiu al febrer (fins als 91,3 punts) i s’acosta a la mitjana 

històrica més recent, tot i que encara se situa lluny dels màxims dels últims anys. En aquest context de recuperació, 

encara incompleta, i de debat sobre els riscos inflacionistes que poden derivar-se del paquet fiscal d’1,9 bilions de 
dòlars (ja aprovat per la Cambra de Representants i camí del Senat), diferents membres de la Fed han reiterat la 

intenció de continuar reforçant l’economia (vegeu la secció de Mercats financers). 

 

http://www.caixabankresearch.com/
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L’Índia es va contraure un contundent 9,0% el 2020, després d’un final d’any més dinàmic del previst. En concret, el 
PIB va augmentar un 9,8% intertrimestral en el 4T 2020, fet que va deixar la taxa interanual en un positiu 0,4%. Cal 

recordar que durant el 2T 2020 l’Índia va ser de les economies més castigades per la pandèmia, amb una forta caiguda 

de l’activitat econòmica i estímuls insuficients. No obstant això, la recuperació en la segona meitat de l’any ha estat 
més vigorosa del que s’esperava. Així mateix, la inflació ha anat a menys els últims mesos (+4,1% al gener, +4,6% al 
desembre i +6,7% al juliol i agost), la qual cosa deixa més espai de maniobra al Banc de la Reserva de l’Índia per a una 
política monetària més acomodatícia. 

Mercats financers 

El nerviosisme guanya terreny als mercats financers. Com ja va succeir la setmana anterior, l’ànim dels inversors va 

fluctuar entre l’optimisme motivat per les vacunacions i la proximitat del nou paquet fiscal nord-americà, i els temors 

davant del risc de sobreescalfament de l’economia dels EUA. En aquest context, els tipus d’interès del deute sobirà 

dels EUA va ascendir significativament, amb el tipus del bo a 10 anys assolint nivells previs a la pandèmia (+6 p. b. fins 

a l’1,40%). Tot això succeïa malgrat que J. Powell va reiterar al Congrés que la recuperació econòmica encara és 

insuficient i desigual i que la Fed mantindrà els estímuls monetaris durant un llarg període de temps. A la zona de 

l’euro, els tipus sobirans d’Alemanya també van ascendir, tot i que en menor quantia que als EUA, per l’expectativa 

d’una recuperació econòmica més gradual, mentre que les primes de risc de la perifèria es van ampliar. Als mercats 

de renda variable, els inversors no van fer cas dels missatges de suport de les autoritats monetàries i es van imposar 

les pèrdues als principals índexs borsaris (S&P 500 –2,4%, EuroStoxx 50 –2,1% i MSCI Emerging Markets –6,3%). Al 

mercat de matèries primeres, la millora de les expectatives de creixement econòmic i la reducció de l’oferta des de 

l’OPEP van afavorir l’ascens del preu del barril de Brent fins als 66 dòlars. Per la seva banda, l’euro es va canviar a 

1,21 dòlars i el conjunt de les divises emergents es van depreciar respecte del dòlar, amb la lira turca acumulant el 

descens setmanal més elevat (–5%). 

http://www.caixabankresearch.com/
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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..  

26-2-21 19-2-21 Var. setmanal Acumulat 2021 Var. interanual

Tipus
Zona euro (Euribor) -0,53 -0,54 1 2 -11

EUA (Libor) 0,19 0,18 +1 -5 -127

Zona euro (Euribor) -0,48 -0,49 +1 2 -17

EUA (Libor) 0,28 0,29 -1 -6 -110

Alemanya -0,26 -0,31 5 31 35

EUA 1,40 1,34 6 49 25

Espanya 0,42 0,36 7 38 14

Portugal 0,32 0,25 6 29 -4

Espanya 68 66 2 7 -21

Portugal 58 56 2 -2 -38

Renda variable
S&P 500 3.811 3.907 -2,4% 1,5% 29,0%

Euro Stoxx 50 3.636 3.713 -2,1% 2,4% 9,2%

IBEX 35 8.225 8.152 0,9% 1,9% -5,7%

PSI 20 4.702 4.818 -2,4% -4,0% -1,3%

MSCI emergents 1.339 1.430 -6,3% 3,7% 33,2%

Divises
EUR/USD dòlars  per euro 1,208 1,212 -0,4% -1,2% 9,5%

EUR/GBP l l iures  per euro 0,867 0,865 0,2% -3,0% 0,8%

USD/CNY yuans  per dòlar 6,479 6,458 0,3% -0,7% -7,3%

USD/MXN peso per dòlar 20,855 20,429 2,1% 4,7% 6,2%

Matèries Primeres
Índex global 85,3 85,3 0,0% 9,3% 20,1%

Brent a  un mes $/barri l 66,1 62,9 5,1% 27,7% 30,9%

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