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No és país per a joves. Ho veiem al nostre entorn, i les dades ho denuncien en veu cada vegada més alta. 
L’enquesta de població activa del primer trimestre de l’any ens ho ha tornat a recordar: la taxa d’atur juvenil, 
l’indicador de referència per valorar la situació en què es troben els més joves de 25 anys, continua en nivells 
extraordinàriament elevats, del 40%.

No ens hauríem de desentendre del problema. L’elevada taxa d’atur que pateixen els més joves només ofereix 
una visió parcial de la difícil situació en què es troben. Com tenien unes condicions laborals més precàries 
abans de la crisi, han rebut un nivell de protecció inferior: han accedit menys als ERTO, i, en última instància, 
una elevada proporció d’ells s’ha quedat sense ingressos. Segons el monitor de desigualtat en temps real de 
CaixaBank Research (www.inequality-tracker.caixabankresearch.com), una gran part de l’augment de la des-
igualtat que s’ha produït durant la crisi és deguda al deteriorament de la situació econòmica dels treballadors 
de menys edat.

Els joves són els qui més estan patint la crisi econòmica, i plou sobre mullat. Fa anys que la seva situació laboral 
es va deteriorant. L’augment de l’ocupació temporal i de l’ocupació a temps parcial ha estat especialment 
intens per a les persones que, un cop acabats els estudis, volen començar a treballar. Això les fa molt més vul-
nerables quan es produeixen crisis econòmiques. També ha comportat una reducció dels ingressos salarials i 
ha fet que les perspectives laborals siguin més limitades i incertes. Les dades ajuden a prendre consciència de 
la situació. Els ingressos salarials mensuals mitjans, en termes reals, dels joves que el 2019 tenien entre 18 i 20 
anys eren el 50% inferiors als que tenien els joves del 1980, segons un estudi recent de Samuel Bentolila i coau-
tors. Per a les persones entre 30 i 34 anys, la reculada ha estat del 26%. El motiu d’aquestes caigudes no és una 
disminució del salari per hora treballada, sinó l’enfonsament dels ingressos salarials mensuals arran de la 
menor durada dels contractes i de l’augment de l’ocupació a temps parcial. I això és, al capdavall, el que deter-
mina la decisió d’emancipar-se o de formar una família. La fotografia s’enfosqueix quan tenim en compte les 
majors dificultats que tenen per accedir a un habitatge.

La situació exigeix accions que reforcin la xarxa de seguretat amb què compten els joves. En crisis anteriors, la 
falta d’un suport adequat ha fet que les conseqüències fossin especialment persistents per a les persones que 
s’estaven integrant en el mercat laboral. Malgrat que el bon ritme de vacunació que s’està assolint permetrà 
que la recuperació econòmica agafi força de manera imminent, encara trigarà a arribar a tota la població.

Això ha d’anar acompanyat de canvis profunds que millorin d’una vegada per sempre la capacitat d’integració 
dels joves al mercat laboral. És necessari actuar en el sistema educatiu, connectant-lo millor amb l’àmbit labo-
ral. Els coneixements que s’adquireixen fent breus estades de pràctiques són de gran ajuda per triar l’itinerari 
formatiu que millor s’adequa als interessos i a les capacitats de cadascú. En aquest sentit, hi ha marge de millo-
ra en tots els nivells educatius, però, segurament, és a la formació professional on aquest aspecte és més relle-
vant i on el potencial de millora és més elevat. És on cal actuar amb més urgència.

També és imprescindible reformular alguns àmbits del mercat laboral. Amb l’objectiu final de reduir-ne 
l’elevada dualitat. No és òptim des d’un punt de vista econòmic, ni just des d’un punt de vista social, que hi hagi 
una diferència tan gran en els nivells de protecció dels diferents grups de treballadors. Cal buscar fórmules que 
ajudin les persones que entren al mercat laboral a tenir feines més estables i amb un nivell més alt de protecció. 
O, dit d’una altra manera, seria de gran ajuda disposar d’un marc contractual que faci més atractiva la contrac-
tació indefinida. Un cost d’acomiadament per any treballat que creixés de forma gradual en funció de l’antiguitat 
del treballador podria ajudar a assolir aquests objectius.

El Pla de Recuperació presentat pel Govern situa els joves com un dels col·lectius als quals cal donar suport de 
forma urgent i apunta alguns dels aspectes esmentats per millorar-ne la situació. En els propers mesos, toca 
negociar i consensuar, concretar i passar a l’acció. Els joves mereixen un país que compti amb ells.

Oriol Aspachs
Maig de 2021

No és país per a joves

https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/ca/
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Cronologia

Agenda

15  El recompte oficial de morts per COVID-19 a nivell mun-
 dial supera la xifra dels 2 milions de persones.

20  Joe Biden pren jurament com a nou president dels EUA. 
Al principi del mes, simpatitzants de Donald Trump 
havien irromput en la seu del Congrés en protesta pels 
re  sultats electorals.

GENER 2021

 5  La UE i els EUA suspenen els aranzels que s’havien im -
posat mútuament en represàlia per les ajudes estatals 
a les respectives indústries aeroespacials.

11  El BCE indica que augmentarà el ritme de compres set-
manals sota el programa PEPP de compres d’actius de 
deute, tot i que no ha modificat ni el disseny ni la 
capacitat total (1,85 bilions d’euros) del programa.

19  Diferents països de la UE reprenen la vacunació contra 
la COVID-19 amb dosis d’AstraZeneca (suspesa cap a la 
meitat del mes) després que l’Agència Europea del 
Medicament en reiterés la seguretat i l’eficàcia.

MARÇ 2021

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

20  Les primeres vacunes contra la COVID-19 sol·liciten l’apro -
vació oficial de les autoritats després de concloure la fase 
d’assaig.

NOVEMBRE 2020

FEBRER 2021

13  Per segona vegada, el Senat dels EUA absol Donald 
Trump d’impeachment.

24  Ghana és el primer país que rep una partida de vacu-
nes dins COVAX, el programa liderat per l’OMS per 
garantir un accés equitatiu de les vacunes contra la 
COVID-19 entre els països en desenvolupament.

ABRIL 2021

 1  L’OPEP i els seus aliats aproven un augment gradual de 
la producció de petroli per al maig, juny i juliol del 
2021.

27  El Parlament europeu dona l’aprovació definitiva a 
l’acord per a la nova relació entre la UE i el Regne Unit, 
que ja havia entrat en vigor al gener.

30  Espanya presenta el Pla de Recuperació davant la 
Comissió Europea per accedir als fons de l’NGEU.

 2  El Regne Unit es converteix en el primer país occiden-
tal que aprova l’ús d’una vacuna per a la COVID-19.

10  El BCE amplia la dotació del PEPP fins als 1,85 bilions, 
prolonga les seves compres netes fins al març del 2022 
i llança tres noves TLTRO-III.

24  La UE i el Regne Unit assoleixen un acord comercial per 
regular les relacions econòmiques a partir de l’1 de 
gener del 2021, quan el Regne Unit abandona el mercat 
únic i la unió duanera.

DESEMBRE 2020

 5  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat  
(abril).

 6 Portugal: crèdit de nova concessió (març).
 7 Espanya: índex de producció industrial (març).
10 Portugal: xifra de negocis a la indústria (març).
12 Portugal: ocupació i atur (1T).
14 Portugal: ràting Fitch.
17 Espanya: comerç exterior (març).
18 PIB del Japó (1T).
26 Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (març).
28 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (maig).
   Portugal: indicador de confiança d’empreses i consumidors 

(maig).
31 Espanya: avanç de l’IPC (maig).
 Espanya: execució pressupostària de l’Estat (abril).
 Portugal: avanç de l’IPC (maig).

MAIG 2021 JUNY 2021

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

10  Consell de Govern del Banc Central Europeu.
11  Espanya: ràting Fitch.
 Portugal: indicador d’activitat dels serveis (abril).
14  Portugal: activitat turística (abril).
15-16  Comitè del Mercat Obert de la Fed.
17  Espanya: enquesta trimestral de cost laboral (1T).
22  Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (1T i abril).
23  Portugal: preus de l’habitatge (1T).
24  Espanya: comptabilitat nacional trimestral (1T).
 Espanya: balança de pagaments i PIIN (1T).
 Portugal: taxa d’estalvi de les llars (1T).
24-25  Consell Europeu.
29  Espanya: avanç de l’IPC (juny).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (juny).
30  Espanya: taxa d’estalvi de les llars (1T).
 Espanya: execució pressupostària de l’Estat (maig).
 Portugal: ocupació i atur (maig).
 Portugal: taxa de morositat (1T).
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industrialitzats. L’efecte de l’acumulació dels plans fiscals 
expansius en l’últim any, fins a un total de 6 bilions de 
dòlars (el 25% del PIB), amb una pluja de xecs per a les 
famílies que, només al març, es va traduir en un augment 
de la taxa d’estalvi fins al 27% de la renda disponible, 
s’uneix als elevats ritmes de vacunació (el 44% de la pobla-
ció amb, almenys, una dosi) i als incipients colls d’ampolla 
en la producció que anticipen algunes enquestes empresa-
rials, que dificulten una realitat difícilment extrapolable a 
la resta dels països. Malgrat tot, no sembla que ni els mer-
cats ni, en particular, la Reserva Federal estiguin especial-
ment preocupats per la velocitat d’una reactivació que per-
metrà assolir els nivells de PIB del 4T 2019 a l’estiu 
d’enguany. Si més no fins que no es recuperi la totalitat de 
l’ocupació perduda l’any passat. Està descomptat que la 
inflació continuarà repuntant en els propers mesos i que 
s’acostarà, fins i tot, al 4,0%, però també que, al final de 
l’any, quan s’hagi esvaït l’efecte base, tornarà al 2,5%. 
Aquest escenari pot permetre mantenir el full de ruta a la 
Reserva Federal, sobretot tenint en compte que la nova 
estratègia de política monetària incorpora molta més flexi-
bilitat. D’aquesta manera, davant els temors de l’inici de 
l’any, sembla que la rendibilitat del bo nord-americà s’està 
estabilitzant en la zona de l’1,6%, malgrat la revisió a l’alça 
de les expectatives d’inflació. Si a la calma relativa dels 
mercats de bons li unim la major revaloració dels mercats 
de valors (el 10%) en els 100 primers dies d’una presidència 
des de la dècada dels seixanta, sembla que els inversors 
estan menys preocupats que una part de l’acadèmia pel gir 
agressiu de la política econòmica que marca Joe Biden. El 
nou president segueix la vella regla que les reformes s’han 
de concentrar en els tres primers mesos de mandat, en 
especial quan es compta amb una majoria limitada a les 
Cambres. En definitiva, hi ha motius per a l’esperança, però 
és massa aviat per plantejar-se una retirada dels estímuls a 
curt termini o per anticipar unes tensions inflacionistes que 
siguin un risc per a l’estabilitat financera, fins i tot als EUA. 
Ja creuarem aquest pont quan arribem a aquest riu.

José Ramón Díez

La publicació de les dades de creixement del 1T ha conti-
nuat reflectint les asimetries en la recuperació de l’activitat 
mundial. L’economia nord-americana, després de créixer 
l’1,6% del gener al març, continua marcant distàncies amb 
una Europa sumida, de nou, en una recessió, ja que ha tor-
nat a encadenar dos trimestres de creixement negatiu. No 
obstant això, els senyals més recents reflecteixen un canvi 
de tendència a la nostra regió, perquè, en les últimes set-
manes, s’ha produït una acceleració del ritme de vacuna-
cions, un descens de les restriccions, amb el consegüent 
augment de la mobilitat, un augment de la confiança dels 
agents, i una acceleració en la tramitació dels Plans de 
Recuperació, que comportaran el desemborsament dels 
fons europeus. I aquests senyals permeten anticipar que 
podríem estar superant el pitjor de la crisi.

És cert que encara tenim més preguntes que respostes 
sobre aquesta crisi. I que, en un món globalitzat, no hi ha 
compartiments estancs, ni illes de suposada seguretat, i 
que, per tant, només podrem tancar la carpeta de la COVID 
quan la immunitat de grup arribi a totes les regions. En les 
últimes setmanes, però, es detecta un major optimisme, ja 
que es veuen més a la vora els objectius de vacunació que 
Europa s’havia marcat per a l’estiu d’enguany, la qual cosa 
ens hauria de permetre passar del mode contenció al grup 
de països en zona d’expansió. Només l’activació del con-
sum embassat a Europa en els 12 últims mesos, gràcies a 
aquesta millora de les expectatives, podria contribuir amb 
una mica més d’1 p. p. al creixement el 2021 en un escenari 
conservador (2,5 p. p. en l’escenari optimista), tenint en 
compte que l’estalvi forçós de l’any passat a la regió va 
ascendir a una mica més del 4% del PIB.

Espanya no és aliena a aquesta millora dels senyals, perquè 
el 25% de la població ja està coberta amb, almenys, una 
dosi i perquè, en l’última setmana d’abril, el ritme de vacu-
nació (4.400 dosis per 100.000 habitants) va superar en un 
25% el necessari per tenir immunitzat el 70% de la pobla-
ció al final de setembre. La confiança dels agents, mesura-
da pel PMI compost, també ha aconseguit situar-se per 
damunt de 50 (línia que separa l’expansió de l’estancament), 
i l’indicador CaixaBank de consum va millorar a l’abril, amb 
una caiguda interanual del 5% (+0% targetes espanyoles), 
que cal comparar amb el −8% de la mitjana del 1T 2021.

En aquest ambient de més confiança, la pregunta és si el 
pèndol no estarà oscil·lant amb massa rapidesa i precipita-
ció, en anticipar-se un risc de reescalfament en l’economia 
nord-americana que es pugui estendre a la resta de països 

Motius per a l’esperança
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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 0,23 0,25 0,45

Líbor 12 mesos 3,86 1,26 3,08 1,97 0,34 0,50 0,80

Deute públic 2 anys 3,70 0,80 2,68 1,63 0,13 0,25 0,50

Deute públic 10 anys 4,70 2,58 2,83 1,86 0,93 1,90 2,10

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 –0,47 –0,45 –0,45

Euríbor 1 mes 3,18 0,67 –0,37 –0,45 –0,56 –0,48 –0,43

Euríbor 3 mesos 3,24 0,85 –0,31 –0,40 –0,54 –0,50 –0,40

Euríbor 6 mesos 3,29 1,00 –0,24 –0,34 –0,52 –0,48 –0,38

Euríbor 12 mesos 3,40 1,19 –0,13 –0,26 –0,50 –0,45 –0,35

Alemanya

Deute públic 2 anys 3,41 0,55 –0,60 –0,63 –0,73 –0,60 –0,45

Deute públic 10 anys 4,30 1,82 0,25 –0,27 –0,57 –0,35 0,00

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 2,06 –0,02 –0,36 –0,57 –0,36 –0,06

Deute públic 5 anys 3,91 2,59 0,36 –0,09 –0,41 –0,24 0,12

Deute públic 10 anys 4,42 3,60 1,42 0,44 0,05 0,15 0,50

Prima de risc 11 178 117 71 62 50 50

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 4,02 –0,18 –0,34 –0,61 –0,29 0,05

Deute públic 5 anys 3,96 4,67 0,47 –0,12 –0,45 –0,28 0,14

Deute públic 10 anys 4,49 5,35 1,72 0,40 0,02 0,15 0,53

Prima de risc 19 353 147 67 60 50 53

TIPUS DE CANVI

EUR/USD (dòlars per euro) 1,13 1,29 1,14 1,11 1,22 1,17 1,17

EUR/GBP (lliures per euro) 0,66 0,83 0,90 0,85 0,90 0,89 0,90

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

PETROLI

Brent ($/barril) 42,3 82,5 57,7 65,2 50,2 64,0 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 63,2 50,7 58,6 41,3 54,7 53,8

  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 3,6 2,8 –3,3 5,9 4,3

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

Estats Units 2,7 1,5 3,0 2,2 –3,5 6,0 3,8

Zona de l’euro 2,2 0,7 1,9 1,3 –6,8 4,1 3,3

Alemanya 1,6 1,3 1,6 0,6 –5,1 3,0 3,2

França 2,2 0,8 1,7 1,5 –8,2 5,7 3,1

Itàlia 1,5 –0,5 0,8 0,3 –8,9 3,8 3,7

Portugal 1,5 0,0 2,9 2,5 –7,6 4,9 3,1

Espanya 3,7 0,3 2,4 2,0 –10,8 6,0 4,4

Japó 1,4 0,5 0,6 0,3 –4,9 2,8 1,9

Regne Unit 2,9 1,1 1,3 1,4 –9,8 6,2 4,1

Països emergents i en desenvolupament 6,5 5,1 4,5 3,6 –2,2 6,4 4,9

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

Índia 9,7 6,9 6,7 4,7 –7,0 10,6 7,3

Brasil 3,6 1,6 1,8 1,4 –4,1 3,5 2,5

Mèxic 2,4 2,1 2,2 0,0 –8,2 4,0 2,5

Rússia 7,2 0,9 2,5 1,3 –3,1 3,0 2,2

Turquia 5,4 5,1 2,8 0,9 1,6 4,0 3,4

Polònia 4,2 3,4 5,4 4,6 –2,7 3,7 4,3

INFLACIÓ

Mundial 4,1 3,7 3,6 3,5 3,2 3,7 3,1

Països desenvolupats 2,1 1,5 2,0 1,4 0,7 1,9 1,5

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

Zona de l’euro 2,1 1,4 1,8 1,2 0,3 2,0 1,2

Alemanya 1,7 1,3 1,9 1,4 0,4 2,5 1,4

França 1,8 1,2 2,1 1,3 0,5 2,0 1,2

Itàlia 1,9 1,5 1,2 0,6 –0,1 1,9 1,1

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

Espanya 3,2 1,4 1,7 0,7 –0,3 1,1 1,5

Japó –0,3 0,3 1,0 0,5 0,0 0,1 0,6

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

Països emergents 6,7 5,6 4,9 5,1 5,1 5,0 4,4

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

Índia 4,5 8,0 3,9 3,7 6,6 4,3 4,6

Brasil 7,3 6,1 3,7 3,7 3,2 4,1 3,5

Mèxic 5,2 4,2 4,9 3,6 3,4 3,8 3,7

Rússia 14,2 8,7 2,9 4,5 4,9 3,5 4,0

Turquia 27,2 8,4 16,2 15,5 14,6 14,2 8,0

Polònia 3,5 2,0 1,2 2,1 3,7 3,4 2,7

  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 2,6 –5,9 3,8 4,1

Consum de les AP 2,3 –0,6 0,6 0,7 0,5 3,5 0,2

Formació bruta de capital fix –0,3 –2,0 6,2 5,4 –2,2 3,8 5,5

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 2,8 –4,6 3,7 3,8

Exportació de béns i serveis 5,2 4,0 4,2 4,0 –18,7 15,8 9,3

Importació de béns i serveis 3,6 2,2 5,0 4,7 –12,1 12,4 10,5

Producte interior brut 1,5 0,0 2,9 2,5 –7,6 4,9 3,1

Altres variables

Ocupació 0,4 –0,6 2,3 1,0 –2,0 –0,6 1,3

Taxa d’atur (% pobl. activa) 6,1 11,8 7,0 6,5 6,8 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 –3,5 0,6 0,4 –1,2 –0,7 0,1

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –7,7 –2,2 1,6 1,2 0,1 0,0 0,0

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

  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 –12,4 6,8 4,0

Consum de les AP 5,0 0,9 2,6 2,3 3,8 3,7 1,7

Formació bruta de capital fix 5,6 –2,8 6,1 2,7 –11,4 6,8 5,7

Béns d’equipament 4,9 –0,5 5,4 4,4 –13,0 12,7 5,8

Construcció 5,7 –5,2 9,3 1,6 –14,0 3,7 5,7

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

Exportació de béns i serveis 4,7 3,1 2,3 2,3 –20,2 11,4 7,8

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

Producte interior brut 3,7 0,3 2,4 2,0 –10,8 6,0 4,4

Altres variables

Ocupació 3,2 –1,0 2,6 2,3 –7,5 1,6 2,1

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

Índex de preus de consum 3,2 1,4 1,7 0,7 –0,3 1,1 1,5

Costos laborals unitaris 3,0 0,1 1,2 2,4 5,3 –4,3 –0,6

Saldo op. corrents (% PIB) –5,9 –0,8 1,9 2,1 0,7 1,5 1,6

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –5,2 –0,3 2,4 2,6 2,6 1,7 1,8

Saldo públic (% PIB) 1 0,4 –6,7 –2,5 –2,9 –11,0 –8,8 –6,3

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

  Previsions
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El sentiment dels inversors millora 
de forma gradual

A la recerca de nous catalitzadors. A l’abril, el sentiment inver-
sor es va continuar recuperant gràcies a dos grans aspectes: la 
perspectiva cada cop més propera d’una reactivació sostingu-
da de l’economia, liderada pel bon comportament de l’activitat 
als EUA i a la Xina, i el manteniment d’unes mesures de suport 
molt substancials, tant en el pla fiscal com en el monetari. A 
aquests dos factors, al llarg del mes, es va afegir la bona arren-
cada de la campanya de resultats empresarials del 1T a banda i 
banda de l’Atlàntic. Per la seva banda, la Fed i el BCE van aportar 
un cert alleujament als mercats en reiterar els missatges de 
paciència, de compromís i de continuïtat amb una política 
monetària molt acomodatícia en els propers mesos. En el con-
junt del mes, tots aquests factors van propiciar que els mercats 
financers visquessin una menor volatilitat i que els inversors 
incrementessin, amb cautela, la preferència per actius de més 
risc i vinculats al cicle econòmic. No obstant això, l’entorn finan-
cer continua envoltat d’incerteses, per l’evolució mateix de la 
pandèmia, per les elevades valoracions en alguns segments de 
mercat, pels riscos de sobreescalfament en determinades 
regions o pels desajustaments que pot generar una recupera-
ció mundial desigual.

La Fed manté el to dovish, i la rendibilitat del treasury es 
modera. Tal com s’esperava, la Fed va mantenir sense canvis les 
mesures d’estímul en la reunió de l’abril (tipus en el 0,00%-
0,25% i compres d’actius a un ritme mensual d’uns 120.000 
milions de dòlars). La institució va reconèixer la millora obser-
vada en l’activitat nord-americana i en l’ocupació des del març, 
impulsada per l’aixecament de les restriccions i per la posada 
en marxa de nous estímuls fiscals, però va insistir que la recupe-
ració encara és incompleta, en especial al mercat laboral. Igual-
ment, va reiterar la visió que els repunts de la inflació el 2021 
són deguts a factors transitoris, de manera que no haurien de 
condicionar les decisions de política monetària. En aquest sen-
tit, el president Jerome Powell va reafirmar el propòsit de 
l’entitat de mantenir, en els propers mesos, els estímuls mone-
taris actuals i va recordar que, quan es plantegin retirar-los, ho 
comunicaran amb molta antelació. Així, aquests missatges van 
generar un entorn de menor nerviosisme entre els inversors del 
mercat de renda fixa nord-americana, i, després de l’intens 
repunt dels tipus d’interès en els primers mesos de l’any, a 
l’abril, es va viure un relaxament dels trams llargs de la corba de 
tipus nominals (uns –10 p. b. en el bo a 10 anys, fins al 1,63%), 
provocat pel descens dels tipus reals.

El BCE, sense canvis. Igual que la Fed, en la reunió de l’abril, el 
BCE també va mantenir els tipus d’interès oficials en mínims i va 
donar continuïtat als programes d’estímul adoptats durant la 
crisi sanitària. De fet, el BCE també va assenyalar que els rebots 
de la inflació europea són deguts a factors tècnics i transitoris, 
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de manera que no haurien de condicionar-ne l’actuació. La pre-
sidenta Christine Lagarde va insistir que es mantindran les con-
dicions financeres acomodatícies i va reiterar que, durant el 2T, 
l’entitat mantindrà un ritme de compres del programa 
d’emergència (PEPP) «significativament superior» al del 1T. En 
aquesta sentit, i per evitar discrepàncies entre els analistes, 
Lagarde va recomanar fer un seguiment de les dades mensuals 
en lloc de setmanals, per poder valorar de forma correcta 
l’acceleració de les compres. Per la seva banda, la corba de tipus 
sobirans alemanya va pujar fins al –0,20% (+9 p. b. en el mes) i 
va ampliar els diferencials amb el deute de la perifèria de la 
zona de l’euro, malgrat les compres del BCE.

Les borses continuen a l’alça. A l’abril, els principals índexs 
borsaris es van mantenir immersos en la senda alcista i de baixa 
volatilitat dels últims mesos. En aquesta ocasió, una part de la 
millora del sentiment inversor va ser deguda a l’arrencada de la 
campanya de resultats empresarials del 1T als EUA i a la zona de 
l’euro. En concret, fins al moment d’escriure aquest informe, 
gairebé el 90% de les companyies de l’S&P 500 que havien 
publicat les seves xifres havien superat les expectatives dels 
analistes, amb els sectors tecnològic i financer liderant la recu-
peració dels beneficis. Així, l’S&P 500 va assolir nous màxims 
històrics i va concloure amb un ascens mensual al voltant del 
5%. A la zona de l’euro, malgrat que la presentació de resultats 
va més endarrerida, la tendència de les borses va ser similar 
(EuroStoxx 50, el +1,4%), amb l’Ibex 35 i el PSI-20 obtenint 
guanys superiors al 2,5%.

El dòlar recula i les primeres matèries avancen. En el context 
de cessió dels tipus d’interès a llarg termini als EUA i de pacièn-
cia per part de la Fed, el dòlar va recular en relació amb la majo-
ria de les divises de les economies avançades i emergents. Per 
la seva banda, l’euro es va situar sobre els 1,20 dòlars. Igual que 
al març, la lira turca va protagonitzar els episodis de major vola-
tilitat, arran del fort repunt de la inflació (el 16% interanual al 
març) i de l’augment dels contagis. Per la seva banda, el preu 
del barril de Brent va pujar fins als 67 dòlars, impulsat per la 
millora de les expectatives sobre la demanda de cru per a 
enguany i per la confiança dels inversors en la gestió de l’oferta 
de cru que estan fent l’OPEP i els seus aliats. Al final d’abril, el 
conjunt de països productors va ratificar la decisió de mantenir 
el ritme d’increments graduals de la producció fins a augmen-
tar-la en 2 milions de barrils al dia al juliol. Addicionalment, la 
reactivació del cicle econòmic i l’acceleració dels plans de des-
carbonització i d’infraestructures als EUA van propiciar l’en  ca -
riment dels metalls industrials i, en especial, del coure, que va 
assolir els nivells màxims de les últimes dècades i acumula una 
revaloració pròxima al 30% des de l’inici de l’any.
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que menys coberta tenen la seva població en termes de 
dosis contractades.

Cal reconèixer, però, que hi ha una certa correspondència 
entre els emergents més afectats per la pandèmia i aquells 
que s’han garantit un major nombre de dosis. Així i tot, les 
perspectives de la pandèmia continuen sent especialment 
delicades a Sud-àfrica, a Turquia, a Indonèsia, a l’Índia, a 
Malàisia, a Colòmbia i al Brasil.2

Ancoratge emergent amb els motors  
de l’expansió global

El segon àmbit que generarà asimetria en la recuperació 
emergent és la pròpia naturalesa de l’expansió mundial. Atès 
que, el 2021 i el 2022, circularan a velocitats molt diferents 
els tres grans motors econòmics mundials (la Xina, els EUA i 
la zona de l’euro), també es registrarà un dinamisme diferent 
en la demanda externa dels emergents, en funció de la 
importància que aquests mercats compradors tenen per a 
ells, tant en termes d’exportacions de béns (en general, pri-
meres matèries) com de serveis (el més freqüent, el turisme).

En aquest àmbit, considerem més ben posicionats els paï-
sos que exporten molt a la Xina o als EUA o que tenen una 
exposició turística relativament menor (o el seu mercat 
d’origen és asiàtic o nord-americà). En conseqüència, la llis-
ta de potencials països amb perspectives més preocupants 
la integrarien Turquia, Rússia, Polònia i Hongria.

Desequilibris macroeconòmics, marge de política 
econòmica i vulnerabilitat davant xocs adversos

Per finalitzar, el tercer àmbit que pot originar asimetria és el 
dels desequilibris macroeconòmics i, en particular, si l’«he-

Perspectives de les economies emergents: una recuperació desigual

Les economies emergents experimentaran una recupera-
ció clara del creixement el 2021 i el 2022. Si deixem a part la 
Xina, un país amb una dinàmica idiosincràtica diferent, i ja 
analitzat recentment en aquesta publicació, el grup d’emer-
gents principals va experimentar una caiguda del PIB del 
5,1% el 2020.1 Segons les nostres últimes projeccions, 
aquesta recessió anirà seguida d’un creixement del 4,8% el 
2021 i del 3,8% el 2022. No obstant això, l’autèntica clau del 
moment dels emergents no és la recuperació en si, sinó fins 
a quin punt serà desigual. Aquesta asimetria comportarà 
economies emergents «guanyadores» i altres de «perdedo-
res», i, entre aquestes últimes, un grup de països que, a més 
de perdre peu en matèria de creixement, viuran un tensio-
nament dels desequilibris macroeconòmics (parafrasejant 
l’expressió «emergents fràgils», habitual abans de la pandè-
mia, els anomenarem «perdedors fràgils»).

Perspectives de la pandèmia

La disparitat en la trajectòria econòmica emergent el 2021 
i el 2022 dependrà de l’evolució de la pandèmia, de com 
s’ancoren els emergents als diferents focus de creixement 
mundial i de la seva capacitat de pal·liar xocs econòmics 
adversos. Així, en termes relatius a la població, els cinc 
emergents més afectats (Hongria, el Brasil, Polònia, l’Ar-
gentina i Xile) registren una incidència que dobla amb 
escreix la mitjana dels països emergents me  nys afectats.

A més, les perspectives de vacunació també són enorme-
ment diferents entre els emergents. D’entrada, les dosis 
administrades mostren grans disparitats (per exemple, 
Sud-àfrica ha vacunat el 0,5% de la població, mentre que 
Hongria ha arribat al 38%), i, el que és més preocupant, els 
països que menys vacunes estan dispensant també són els 

1. Aquest conjunt l’integren Turquia, Rússia, Sud-àfrica, Polònia, Hongria, l’Índia, Indonèsia, Malàisia, el Brasil, Mèxic, l’Argentina, Xile i Colòmbia.
2. El Brasil, malgrat que, nominalment, està força ben cobert amb les vacunes contractades, presenta dificultats idiosincràtiques (logístiques i institucionals)
que justifiquen que sigui considerat com un país amb perspectives sanitàries fràgils.

Economies emergents: canals de pandèmia i real
Canal de la pandèmia Canal exportador4

Canal  
turístic5

Creixement

Incidència 1 Població 
coberta 2

Ritme de 
vacunació 3 Xina EUA UE 2020 2021 (p) 2022 (p)

Turquia 54,0 33 15,8 0,4 1,2 8,0 11,3 1,6 4,0 3,4

Rússia 32,1 500 7,8 3,2 0,8 8,3 5,0 –3,1 3,0 2,2

Sud-àfrica 26,5 50 0,5 2,7 1,8 4,7 9,0 –7,0 3,5 1,9

Polònia 72,5 165 20,5 0,5 1,3 25,9 4,5 –2,7 3,7 4,3

Hongria 79,1 98 38 1,0 1,9 45,6 8,0 –5,1 3,9 4,0

Índia 12,0 23 8,7 0,6 1,9 1,5 6,8 –7,0 10,6 7,3

Indonèsia 6,0 61 4,3 2,5 1,6 1,1 5,7 –2,0 4,3 5,8

Malàisia 12,0 10 2,4 9,2 6,3 5,1 5,9 –5,6 6,5 6,0

Brasil 67,0 133 12,9 3,4 1,6 1,7 7,7 –4,1 3,0 2,5

Mèxic 18,0 102 9,4 0,6 29,5 1,6 15,5 –8,2 3,5 2,2

Argentina 62,5 73 14 1,5 0,9 1,5 9,8 –10,0 5,8 2,5

Xile 60,5 92 41,8 8,0 3,4 2,2 3,3 –5,8 6,1 3,8

Colòmbia 53,9 61 5,6 1,4 3,8 1,2 2,0 –6,8 5,1 3,6

Notes: 1. Milers de casos per milió (abril del 2021). 2. Percentatge de la població que es podrà vacunar en funció de les dosis contractades (març del 2021). 3. Percentatge de la població que ha 
rebut, com a mínim, una dosi (abril del 2021). 4. Exportacions de béns en percentatge del PIB, en dòlars dels EUA (2019). 5. Aportació al PIB (2019 o últim any disponible). (p) Indica previsió. 
L’ombrejat indica feblesa o vulnerabilitat en l’àmbit en qüestió i, si és creixement, menor avanç del PIB.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DOTS-FMI, del WEO-FMI, de fonts nacionals, de l’OMS i del World Travel & Tourism Council.
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rència» de la COVID-19 és un augment d’aquests desequili-
bris que situa en una posició de vulnerabilitat els països 
davant eventuals xocs adversos.

Quin és el xoc més preocupant que poden afrontar els emer-
gents? Atès que el cicle de creixement emergent dels últims 
anys s’ha beneficiat de forma molt clara d’unes condicions 
financeres globals molt acomodatícies i que han afavorit 
una entrada important de capitals, un enduriment d’aques-
tes condicions seria un canvi considerable que, previsible-
ment, llastaria les perspectives d’aquest grup d’economies. 

Per afinar una mica més la valoració de l’impacte que podria 
tenir l’enduriment de les condicions financeres sobre el 
creixement dels emergents, analitzem les funcions d’im-
puls-resposta d’un model SVAR. Es tracta d’un exercici il-
lustratiu, però confirma que el creixement del principals 
països emergents és molt sensible a les condicions finance-
res globals.

En aquest context, per determinar situacions nacionals deli-
cades, ens plantegem dues preguntes més específiques: i) 
com cal esperar que evolucionin les mesures de risc país als 
principals països emergents el 2021 i el 2022?, i ii) quins 
emergents combinen un nivell de desequilibris relativa-
ment elevat amb un marge de maniobra més just per 
absorbir els possibles xocs negatius?

Per respondre el primer interrogant, utilitzem dades histò-
riques per estimar la nota creditícia que es correspondria 
amb les principals variables macroeconòmiques i la compa-
rem amb l’actual.3 D’aquest exercici es deriva que hi ha dos 
països, Indonèsia i Colòmbia, amb una evolució macroeco-
nòmica que suggereix un increment de les pressions sobre 
la solvència sobirana i un altre grup, ampli, amb una situa-
ció que no ens deixa totalment tranquils (Sud-àfrica, Rússia, 
l’Índia, el Brasil, Mèxic, Xile i Malàisia).

Pel que fa a la segona pregunta que ens hem plantejat, en 
analitzar els desequilibris macroeconòmics i el marge d’ab-
sorció per part de la política econòmica (vegeu la segona 
taula), d’entrada, apareix un grup de països que ostenten la 
delicada posició d’exhibir desequilibris més elevats. En par-
ticular, en aquests moments, el desequilibri central és el de 
l’endeutament, el qual pot adoptar diverses formes. Pot ser, 
majoritàriament, públic o de caràcter privat o més o menys 
dependent del finançament exterior (i, per extensió, de les 
condicions financeres globals). A més a més, en alguns 
casos, el problema es veu agreujat per una situació de liqui-
ditat més estressada. Doncs bé, quan es combina una posi-
ció delicada en aquests fronts amb un marge de maniobra 
menor, els noms que apareixen són Turquia, Sud-àfrica, 
Indonèsia i, malgrat que amb un balanç de vulnerabilitats 
una mica diferent, Malàisia, el Brasil i Rússia.

Recapitulem l’anàlisi anterior. Quan es revisen els tres àmbits 
que poden originar una asimetria en la recuperació econò-
mica dels emergents, apareixen tres grans grups d’emer-
gents. El primer el formen els «guanyadors», és a dir, els paï-

sos que es beneficien d’unes perspectives sanitàries força 
bones, que estan més integrats comercialment amb els paï-
sos o amb les regions que creixeran més i que mantenen uns 
desequilibris escassos. En aquesta categoria, se situen molts 
emergents, en especial els asiàtics. Un segon grup l’integren 
els «perdedors», que, com a mínim, en termes relatius, patei-
xen una situació sanitària complicada i estan més palanque-
jats amb mercats menys dinàmics. En aquesta categoria, se 
situen els emergents europeus. Però és el tercer grup el 
més preocupant, el dels «perdedors fràgils», és a dir, aquells 
emergents que no solament estan pitjor posicionats en 
matèria de pandèmia i d’arrossegament de les economies 
més dinàmiques, sinó que també mostren uns desequilibris 
macroeconòmics més intensos. En aquesta desafortunada 
situació hi ha els acabats d’esmentar (Turquia, Sud-àfrica, 
Indonèsia, Co  lòm  bia, el Brasil, Rússia i Malàisia).

En definitiva, el món emergent, que va entrar de forma for-
ça sincronitzada en el xoc de la COVID-19, experimentarà 
una recuperació a diferents velocitats, que, al seu torn, 
generarà riscos diferenciats. I això, malgrat que no sigui evi-
dent, té una cosa positiva, ja que, si amb prou feines uns 
mesos enrere semblava que els emergents vulnerables eren 
gairebé tots, ara les situacions idiosincràtiques han canviat.

Àlex Ruiz i Beatriz Villafranca 

3. Utilitzem un model estimat mitjançant mínims quadrats ordinaris que permet assignar una nota creditícia a cada país en funció de l’evolució d’un conjunt 
de variables macroeconòmiques. Més detalladament, aquestes variables són el PIB per capita, el deute públic, la inflació, la previsió de creixement del PIB 
durant els quatre trimestres posteriors, la volatilitat del creixement del PIB durant els tres últims anys i una variable binària igual a 1 si en el trimestre anterior 
es produeix una baixada de ràting.

(Vegeu una versió estesa d’aquest article   
a caixabankresearch.com)

Economies emergents: vulnerabilitats i marge 
de maniobra

Última 
dada

Canvi des de  
2T 2013 (p. p.) Cinc pitjors països

Desequilibris interns i externs
Saldo per compte 
corrent 1,16 3,43 Colòmbia, Turquia, Brasil, 

Argentina i Perú

Deute extern  
(% del PIB) 48,22 9,13 Xile, Hongria, Argentina, 

Malàisia i Polònia

Deute extern a c/
termini (% del PIB) 34,63 2,77

Malàisia, Turquia, 
Argentina, Hongria i 
Sud-àfrica

Inflació (%) 5,86 0,60 Argentina, Turquia, 
Índia, Rússia i Brasil

Credit-to-GDP gap  
(% en relació  
amb tendència)

3,19 0,01
Xile, Malàisia, Aràbia 
Saudita, Argentina i 
Brasil

Factors mitigadors d’un xoc advers
Ràtio divises entre 
deute extern a c/t 3,28 –0,91 Aràbia Saudita, Rússia, 

Brasil, Índia i Indonèsia

Saldo públic  
(% del PIB) –5,92 –4,30

Hongria, Rússia, 
Argentina, Sud-àfrica i 
Indonèsia

Deute públic  
(% del PIB) 54,77 18,83 Argentina, Brasil, Hongria, 

Sud-àfrica i Malàisia

Tipus  
d’intervenció (%) 5,26 –0,05 Argentina, Turquia, 

Mèxic, Rússia i Índia

Nota: Les dades es corresponen amb la mitjana simple de les variables calculada per a una 
mostra de països emergents, composta per Turquia, Rússia, Sud-àfrica, Polònia, Hongria, 
l’Aràbia Saudita, l’Índia, Indonèsia, Malàisia, el Brasil, Mèxic, el Perú, Colòmbia, l’Argentina i Xile.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Refinitiv, del BIS i de l’FMI.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/perspectives-les-economies-emergents-recuperacio-desigual?index
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Tipus d’interès (%)

30-abr. 31-mar. Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2021 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Zona de l’euro

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

Euríbor 3 mesos –0,54 –0,54 0 1,0 –26,2

Euríbor 12 mesos –0,48 –0,48 0 1,8 –36,3

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,64 –0,63 –1 7,1 –9,7

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,68 –0,69 1 1,8 7,8

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,20 –0,29 9 36,7 38,4

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,48 0,34 14 42,9 –24,7

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,48 0,23 25 45,0 –33,7

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,18 0,19 –2 –6,2 –36,5

Líbor 12 mesos 0,28 0,28 0 –6,1 –55,4

Deute públic a 1 any 0,05 0,06 –1 –5,6 –11,2

Deute públic a 2 anys 0,16 0,16 0 3,7 –3,2

Deute públic a 10 anys 1,63 1,74 –11 71,3 101,4

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

30-abr. 31-mar. Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2021 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 50 52 –2 2,2 –32,4

Itraxx Financer Sènior 58 60 –1 –0,6 –47,4

Itraxx Financer Subordinat 108 108 –1 –3,4 –119,6

Tipus de canvi

30-abr. 31-mar. Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,202 1,173 2,5 –1,6 9,5

EUR/JPY (iens per euro) 131,400 129,860 1,2 4,1 12,0

EUR/GBP (lliures per euro) 0,870 0,851 2,2 –2,6 –0,9

USD/JPY (iens per dòlar) 109,310 110,720 –1,3 5,9 2,2

Primeres matèries 

30-abr. 31-mar. Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 532,1 506,7 5,0 19,9 50,6

Brent ($/barril) 67,3 63,5 5,8 29,8 154,3

Or ($/unça) 1.769,1 1.707,7 3,6 –6,8 4,0

Renda variable

30-abr. 31-mar. Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 4.181,2 3.972,9 5,2 11,3 47,7

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.974,7 3.919,2 1,4 11,9 35,8

Ibex 35 (Espanya) 8.815,0 8.580,0 2,7 9,2 27,3

PSI 20 (Portugal) 5.050,7 4.929,6 2,5 3,1 17,9

Nikkei 225 (Japó) 28.812,6 29.178,8 –1,3 5,0 46,9

MSCI emergents 1.347,6 1.316,4 2,4 4,4 47,0
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Economia mundial: la vacunació 
marcarà les diferències

2021, un any en dos capítols: contenció i expansió. Amb l’ex 
cepció de la Xina, que, com s’explicarà més endavant, s’ha situat 
ja en un escenari postCOVID, el pols econòmic de la resta de 
grans economies estarà molt determinat per la vacunació. Així, 
els països amb la campanya d’immunització més avançada entra
ran abans i de forma més decidida en una fase d’expansió econò
mica. En canvi, els països amb un procés de vacunació més lent es 
mantindran en el «mode contenció» de la pandèmia durant més 
temps. Per posar noms, els EUA, amb el 45% de la població vacu
nada, com a mínim, amb una dosi, estan ja en l’etapa d’expansió, 
mentre que la major part de països de la UE, amb el voltant del 
25% de la població protegida, i molts emergents continuen en 
la fase de contenció. En termes temporals, l’economia mundial, 
en conjunt, hauria d’entrar de manera clara en l’etapa d’expansió 
durant la segona meitat de l’any. Aquest és l’escenari que con
sidera CaixaBank Research i que s’assembla al d’altres institu
cions, com el de l’FMI. Revisem la narrativa d’aquesta institució, 
perquè ofereix una visió representativa de consens i perquè 
precisa alguns dels aspectes que acabem d’esmentar.

L’FMI dibuixa un 2021 en recuperació dinàmica però asimè-
trica. D’entrada, el Fons preveu una recuperació potent del crei
xement mundial: del 6,0% el 2021 i del 4,4% el 2022. Són xifres 
més elevades que les que la institució considerava a l’inici de 
l’any i que reflecteixen una forta millora de les perspectives dels 
avançats (en especial, dels EUA) i un increment també rellevant 
en l’estimació del conjunt d’emergents. El que explica aquesta 
millora és la bateria de mesures extra de suport fiscal, així com 
una recuperació superior a la prevista durant la segona meitat 
de l’any, gràcies al procés de vacunació. Més enllà d’aquesta 
perspectiva general, el Fons reconeix que es tracta d’una recu
peració a diferents velocitats, amb els EUA, entre els avançats, i 
la Xina, entre els emergents, al capdavant. La zona de l’euro, en 
canvi, registrarà un creixement més feble, que impedirà que la 
regió se situï en nivells prepandèmia abans del 2022.

Riscos, un front que millora. Pel que fa al balanç de riscos, l’FMI 
destaca que, a curt termini, estan equilibrats, mentre que, a 
mitjà termini, el biaix s’orienta cap a unes perspectives més 
positives. Entre els riscos alcistes, destaquen una evolució de la 
pandèmia més positiva del que s’havia anticipat, un efecte més 
gran dels estímuls fiscals del que s’havia estimat i una coordina
ció millor de les polítiques econòmiques que en el passat. Entre 
els riscos baixistes, subratlla el ressorgiment de la pandèmia o 
l’enduriment de les condicions financeres, entre altres ele
ments. Considerat en conjunt, és un balanç de riscos diferent i 
que ha millorat en els últims mesos.

ESTATS UNITS

Món avançat postCOVID, capítol primer. Les dades sobre el 
creixement nordamericà del 1T 2021 eren esperades amb avi

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Procés de vacunació contra la COVID-19 
al món  
(Vacunes administrades per cada 100 habitants)  

UE Regne Unit  EUA  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Our World in Data.  

 

20 

30 

40 

50 

60 

05/18 03/19 01/20 11/20 

PMI compost  
Nivell 

  Món Emergents Avançats  

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

FMI: PIB real
Variació anual (%)

2020 2021 (p) 2022 (p)

Economia mundial –3,3 6,0 4,4

Economies avançades –4,7 5,1 3,6

EUA –3,5 6,4 3,5

Zona de l’euro –6,6 4,4 3,8

Espanya –11,0 6,4 4,7

Economies emergents  
i en desenvolupament –2,2 6,7 5,0

Xina 2,3 8,4 5,6

Nota: (p) Previsió.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI (WEO, abril del 2021).
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desa, ja que era un trimestre en què els factors positius (ritme 
notable de vacunació i indicadors econòmics a l’alça en termes 
generals) confluïen amb uns altres de més complicada interpre
tació (a més dels efectes de l’onada pandèmica del final del 
2020 en diversos estats, l’efecte incert d’uns fenòmens meteo
rològics anormalment adversos). Finalment, l’economia nord
americana va créixer bé, l’1,6% intertrimestral, la qual cosa sem
bla que confirma que està entrant en la nova etapa, la que més 
amunt hem anomenat d’expansió. Com es materialitza aquesta 
expansió? Gràcies al consum privat, fonamentalment. Això té la 
seva importància, perquè, rere aquest repunt del creixement, hi 
ha tres factors clau, que, previsiblement, es repetiran en altres 
economies, tot i que amb una intensitat diferent: la forta millora 
de la renda, derivada de l’estímul fiscal, la reobertura de 
l’economia i el ritme elevat de vacunació.

Món avançat postCOVID, capítol segon. El fet que el cicle 
nordamericà estigui més avançat que el de la majoria d’eco no
mies té un interès afegit, perquè il·lumina dues qüestions cen
trals, relacionades entre elles, de les quals es parlarà força en el 
futur. La primera fa referència al debat sobre quin grau d’estímul, 
fiscal i monetari, es necessitarà en aquesta nova etapa, d’ex 
pansió més clara. La segona, si hi ha el risc que l’estímul econò
mic, d’una intensitat històrica, alimenti un repunt substancial i 
permanent de la inflació.

Davant el dubte, no fer mal. El diagnòstic de consens que es fa 
als EUA és força clar: a l’economia encara li falta per recuperarse 
plenament, i ja no parlem de situarse en un hipotètic escenari 
de sobreescalfament. Al contrari, els riscos de reduir abans 
d’hora el suport fiscal i econòmic continuen sent substancials. I 
la inflació, per la seva banda, experimentarà, certament, un 
repunt temporal, en gran part pels efectes de base del petroli i 
del patró de consum atípic d’un any enrere, però s’espera que es 
mantingui en un rang raonablement estable a mitjà termini. En 
aquesta tessitura, la Reserva Federal reitera el manteniment de 
l’estímul monetari en les últimes comunicacions, i l’Executiu 
continua avançant mitjançant la proposta de dos nous progra
mes expansius. El primer és l’anomenat The American Jobs Plan, 
un pla de despesa en infraestructures per valor de 2,3 bilions de 
dòlars durant un període d’uns vuit anys i que es finançaria amb 
càrrec a un augment impositiu centrat en les grans empreses. El 
segon pla és el que es coneix com The American Family Plan, 
d’uns 1,8 bilions de dòlars en 10 anys, centrat en beneficis de 
caràcter social (cura infantil i educació, fonamentalment), i el 
finançament del qual derivaria d’un augment d’impostos a les 
rendes altes.

ZONA DE L’EURO

Món avançat COVID, capítol final. Com s’ha dit més amunt, la 
zona de l’euro es mou en coordenades diferents. Les dades de 
creixement del 1T 2021 confirmen que l’onada hivernal de la 
COVID19, amb els confinaments i les restriccions consegüents, 
ha llastat el ritme d’activitat en l’arrencada de l’any. Així, en ter
mes intertrimestrals, la zona de l’euro va caure el 0,6% (el –0,7%  
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en el 4T 2020). No obstant això, per països, les dades conegudes 
apunten al manteniment de diferències importants, determina
des, en general, per la variabilitat de la pandèmia a les diverses 
zones del continent, amb dades una mica millors de les previs
tes a França (el +0,4% intertrimestral), en línia amb el que 
s’esperava a Itàlia i a Espanya (el –0,4% i el –0,5%, respectiva
ment) i un punt decebedores a Alemanya (el –1,7%).

La inflació, una preocupació llunyana. El debat sobre la infla
ció també es manté a Europa, i les conclusions no són diferents 
de les presentades més amunt: s’assistirà a un augment tempo
ral de la inflació (impulsada, principalment, en el primer semes
tre, pels efectes de base del petroli i, en el segon, pels efectes de 
base de la disminució de l’IVA alemany al juliol del 2020), i, pre
visiblement, al final de l’any, s’assistirà a una davallada de la 
inflació. Pel que fa a les perspectives a mitjà termini, la interpre
tació dominant és que es mantindrà en cotes moderades. Ara 
com ara, els indicadors de mercat que capturen les expectatives 
d’inflació avalen aquesta lectura i apunten a una inflació en la 
zona de l’1,5% a llarg termini.

ECONOMIES EMERGENTS

Àsia, les dues cares de la moneda. Les dues grans economies 
asiàtiques, la Xina i l’Índia, són la cara i la creu de la pandèmia. 
Com s’ha dit més amunt, la Xina està en una altra fase. Amb la 
pandèmia circumscrita a uns pocs i controlats brots locals, el 
país combina un major creixement i unes condicions financeres 
més restrictives en comparació amb les d’altres grans economies. 
I la seva agenda és molt diferent. D’entrada, l’èmfasi se centra en 
la qualitat de la recuperació, no en la seva intensitat, i les dades 
de creixement del 1T 2021 suggereixen que l’economia va en la 
línia desitjada. Així, i, malgrat que l’avanç va ser, si el comparem 
amb l’habitual, relativament magre (el +0,6% intertrimestral; la 
taxa interanual, del 18,3%, és poc informativa si tenim en compte 
l’efecte base de l’enfonsament de l’any passat), les xifres mostren 
una composició més equilibrada, amb més pes del consum pri
vat. Així mateix, el Govern aprofita el marge que li proporciona 
un creixement encarrilat (recordem que es preveu un creixement 
del 8,3% el 2021) per perseverar en l’assoliment d’una major soli
desa financera (amb una neteja dels deutes de baixa qualitat).

La pandèmia, encara molt activa a l’Índia i en altres emer-
gents. La intensitat de l’últim rebrot pandèmic a l’Índia ha cen
trat l’atenció pública. Malgrat que les dades disponibles sobre 
víctimes, en relació amb la població total, encara no reflectei
xen la duresa de la situació més que en forma de canvi de ten
dència, la veritat és que les expectatives de creixement, i les 
entrades de capitals, s’han vist afectades de manera immediata. 
En un grau una mica menor, la prevalença de la pandèmia és 
molt forta al Brasil, entre altres emergents. Certament, les pers
pectives de la COVID19 no seran l’únic determinant del creixe
ment emergent (vegeu el Focus «Perspectives de les economies 
emergents: una recuperació desigual», en aquest mateix Infor-
me Mensual), però, en qualsevol cas, són dades que reblen el 
nostre comentari inicial: la vacunació és l’autèntic punt d’inflexió 
de l’economia mundial, i encara no hi hem arribat.
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cions, el gros del consum perdut el 2020 va ser degut a les 
restriccions, tal com ho recull el primer gràfic, tot i que 
l’augment de la incertesa també va contribuir de manera 
significativa a la caiguda del consum. En canvi, l’evolució 
de la renda bruta disponible va frenar una part del descens 
del consum, ja que, a diferència de les recessions tradicio-
nals, el 2020, la renda de les llars no va recular, sinó que es 
va sostenir gràcies al suport fiscal dels països europeus.5

Aquestes contribucions suggereixen que, quan el control 
de la pandèmia permeti aixecar les restriccions, es pot des-
fer una bona part de l’estalvi engabiat. Per tenir més pistes 
sobre la velocitat a la qual ho farà i en quines quantitats, 
aprofitarem les relacions històriques del nostre mo  del del 
consum per avaluar l’impacte el 2021 dels tres grans deter-
minants que acabem d’identificar. En concret, considerem 
un escenari en què la immunització dels col·lectius de risc 
desencadena un aixecament de les restriccions i una reac-
tivació econòmica més sostinguda a partir del 2T 2021, 
amb una reducció de la incertesa relativament ràpida i 
amb un creixement gradual de la renda de les llars.6 En 
aquest escenari, la predicció del nostre model (vegeu la 
línia grisa al segon gràfic) suggeriria un rebot fort de la 
despesa de les famílies en els propers trimestres.

No obstant això, aquesta projecció és més aviat optimista, 
ja que assumeix que el que la incertesa i les restriccions li 

1. S’estima que, entre el 1946 i el 1949, van gastar gairebé el 20% dels 
estalvis acumulats. Vegeu «Annual Report of the Council of Economic 
Advisors, Economic Report of the President», febrer del 1970 (taula C-15), 
disponible a https://fraser.stlouisfed.org/.
2. Es tracta d’un model de primeres diferències estimat mitjançant mí  nims 
quadrats ordinaris. Més detalladament, estimem la següent equació amb 
dades des del 1T 1999 fins al 4T 2019: 
∆lnCt = β0 + β1∆lnRBDt + β2 ∆Incertesat + ∆εt, on C representa el consum i RBD, 
la renda bruta disponible. L’R2 de la regressió és del 42%.
3. Mesurem la incertesa amb la dispersió de previsions del PIB al panell 
d’analistes del Survey of Professional Forecasters del BCE. En concret, 
amb la desviació estàndard de la previsió del creixement interanual del PIB 
a dos trimestres vista.
4. Seguint les metodologies del BCE i del Banc d’Espanya, la contribució 
de les restriccions s’estima com el residu del model (corregit pel seu error 
de previsió històric). Vegeu «COVID-19 and the increase in household 
savings: precautionary or forced?», al Butlletí Econòmic del BCE 06/2020, 
i «El ahorro de los hogares durante la pandemia y sus posibles efectos 
sobre la reactivación futura del consumo», al Butlletí Econòmic 1/2021 del 
Banc d’Espanya.

El paper del consum embassat en la recuperació  
de la zona de l’euro el 2021

Els confinaments i les altres mesures per contenir la 
COVID-19 han comportat un augment notable de l’estalvi 
de les llars europees. El tancament dels comerços no 
essencials i de moltes activitats d’oci, juntament amb les 
restriccions a la mobilitat i a l’activitat i amb un augment 
de la incertesa, ha provocat que la taxa d’estalvi a la zona 
de l’euro assolís un màxim proper al 25% durant el 2T 2020, 
en relació amb el 13% registrat abans de la pandèmia.

Aquesta quantitat d’estalvi «forçat» per la COVID-19 és 
substancial i, per tant, té el potencial d’esperonar la recu-
peració econòmica quan el control de la pandèmia per-
meti una reactivació més sostinguda de l’activitat. Les llars 
europees gastaran aquests estalvis forçats quan es relaxin 
les restriccions? A quina velocitat? Com impactarà això en 
el creixement econòmic?

La situació actual no té precedents moderns, ja que, habi-
tualment, les caigudes d’ingressos que acompanyen les 
recessions tendeixen a pesar sobre l’estalvi. No obstant 
això, hi ha alguns exemples d’estalvi forçat en la història. 
Als EUA, el racionament i les restriccions al subministra-
ment durant la Segona Guerra Mundial van comportar un 
augment enorme de l’estalvi de les llars nord-americanes, 
gairebé del 40% del PIB segons algunes estimacions. Des-
prés de la guerra, les llars nord-americanes van reduir 
ràpidament les taxes d’estalvi i van oferir un impuls addi-
cional a la reactivació econòmica.1

Salvant les distàncies històriques, en el cas actual d’Europa, 
l’estalvi acumulat durant la pandèmia també és significa-
tiu: d’una mica més del 4% del PIB prepandèmia al conjunt 
del 2020. La força amb què aquest estalvi pugui esperonar 
la recuperació dependrà dels factors que van causar la cai-
guda del consum i l’increment de l’estalvi en primer lloc: 
les pròpies restriccions al consum, la incertesa sobre les 
perspectives econòmiques i l’evolució dels ingressos de 
les famílies. Amb un model senzill,2 identifiquem la contri-
bució d’aquestes tres forces a la variació del consum de les 
llars en el conjunt del 2020.3,4 Segons aquestes estima-

5. Amb dades fins al 3T 2020, els estudis anteriors troben també una com-
posició semblant de l’estalvi engabiat durant la pandèmia.
6. Més detalladament, en aquest escenari, les restriccions no desaparei-
xen, però disminueixen a nivells equivalents a un índex de severitat del 
confinament (Oxford Stringency Index) inferior als 30 punts en el segon 
semestre. Per la seva banda, la incertesa es redueix a la meitat i queda a 
mig camí entre els nivells del 2020 i el punt de partida prepandèmia. 
Finalment, assumim que la renda bruta disponible (RBD) creix a un ritme 
intertrimestral mitjà lleugerament inferior a l’1% (és a dir, una mica per 
sota de la nostra previsió per al PIB de la zona de l’euro, ja que, després de 
quedar aïllada de l’enfonsament del PIB, també cal esperar una menor 
translació del rebot del PIB a l’RBD el 2021).

https://fraser.stlouisfed.org/
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van restar el 2020 en termes de consum l’hi retornaran en 
la mateixa intensitat el 2021.7 O, en altres paraules, que 
fins a dos terços del consum embassat el 2020 es desfarà i 
es materialitzarà el 2021.8 No obstant això, a la pràctica, hi 
ha diversos factors que matisaran el rebot del consum.

Primer, una part significativa de l’estalvi acumulat el 2020 
prové d’una varietat de serveis no ajornables en el temps. 
Per exemple, quan les restriccions es relaxin i puguem 
anar als concerts dels nostres grups favorits, és probable 
que, al principi, anem a concerts més sovint del que ho 
fèiem normalment en temps prepandèmia, però es fa difí-
cil pensar que aquesta embranzida inicial compensi tots 
els concerts que ens vam perdre durant el 2020. En altres 
paraules: la demanda embassada es desfà més lentament 
quan el consum sacrificat ha estat un consum de serveis.

Segon, una gran part de l’estalvi acumulat el 2020 es con-
centra en les rendes més altes,9 i són precisament aquestes 
rendes les que tenen una propensió marginal a consumir 
més baixa; és a dir, quan les restriccions es relaxin i comen-
cem a recuperar els nostres hàbits de consum prepandè-
mia, les llars amb més poder adquisitiu podrien ser les que, 
en termes relatius, menys estalvi desfacin. Així mateix, 
l’experiència de països com els EUA mostra que una bona 
part de les llars, en lloc de consumir, han destinat una part 
de l’estalvi acumulat el 2020 a reduir els deutes.10

Tercer, és probable que la pandèmia afecti negativament 
les expectatives. D’una banda, habitualment, les reces-
sions fan que les famílies mostrin més aversió al risc,11 de 
manera que, malgrat que disminueixi la incertesa, els 
motius precautoris continuen pesant sobre el consum. De 
l’altra, existeix la possibilitat que, davant l’important incre-
ment del deute públic, originat per les mesures de suport 
adoptades durant aquesta crisi, les llars, preventivament, 
puguin retenir una part de l’estalvi acumulat per afrontar 
futures pujades d’impostos.12

Tots aquests elements suggereixen que la reducció de la 
incertesa i l’aixecament de les restriccions es traslladaran 
de manera menys intensa al consum. Podem incorporar 
aquesta menor intensitat al nostre model13 i obtenim una 

projecció més ponderada del consum el 202114 (vegeu la 
línia blava del segon gràfic): es desfaria un terç de l’estalvi 
engabiat el 2020.

Malgrat tot, és probable que la demanda embassada ajudi 
a esperonar la  reactivació i, tot i que, possiblement, es 
pugui desfer de manera imperfecta, tindrà un impacte sig-
nificatiu sobre el conjunt de l’activitat econòmica (vegeu 
el tercer gràfic). De fet, les nostres estimacions suggerei-
xen que, en l’escenari optimista, l’alliberament de l’estalvi 
engabiat podria afegir 2,5 p. p. al PIB de la zona de l’euro el 
2021 o, en l’escenari més ponderat, una mica més d’1 p. p. 
(en els dos casos en relació amb un escenari en què no es 
desfés res de la demanda embassada per la pandèmia).15

Álvaro Leandro i Eduard Llorens i Jimeno

7. En termes tècnics, la projecció assumeix una simetria d’elasticitats 
entre el 2020 i el 2021 de les forces d’incertesa, restriccions i renda sobre 
el consum.
8. Per obtenir la fracció del consum embassat que es desfà, comparem la 
projecció del consum amb la que representa la línia taronja (vegeu el 
segon gràfic), que correspon al creixement del consum que observaríem 
si estigués empès exclusivament per la renda de les famílies (és a dir, la 
línia taronja mostra l’evolució del consum en un escenari en què ni les 
restriccions ni la incertesa alleugen el seu llast).
9. Així ho mostren les dades del Regne Unit i de França, entre d’altres. 
Vegeu «Spending and saving during the COVID-19 crisis: evidence from 
bank account data», The Institute for Fiscal Studies 2020, o Bounie, D. et al. 
(2020), «Consumption Dynamics in the COVID Crisis: Real Time Insights 
from French Transaction Bank Data», Covid Economics, 59, 1-39.
10. Vegeu el Focus «El consum donarà suport a la recuperació nord-ame-
ricana el 2021?», a l’IM01/2021.
11. Vegeu Malmendier, U. i Nagel, S. (2011), «Depression babies: Do ma -
cro  economic experiences affect risk taking?», The Quarterly Journal of 
Economics, 126(1), 373-416.
12. Aquest fenomen s’anomena equivalència ricardiana.
13. En termes tècnics, assumim que les elasticitats de les variables d’in-
certesa i de restriccions esmentades més amunt es redueixen a la meitat.
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14. La variació anual el 2021 seria del 3,5%, una mica més conservadora 
que la previsió de la Comissió Europea (el 4,3%) i lleugerament més opti-
mista que la del BCE (el 3,0%).
15. Traslladem al PIB les projeccions per al consum presentades més 
amunt amb el model semiestructural de CaixaBank Research per a la zona 
de l’euro. Es tracta d’un model d’equilibri general amb vuit equacions es -
ti  mades i 20 equacions auxiliars que, a curt termini, està determinat per la 
de  manda agregada, mentre que, a llarg termini, la demanda i l’oferta agre-
 gades s’igualen.
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En segon lloc, els ajuts públics directes (en forma de 
transferències o d’ajornament/reducció d’impostos i de 
cotitzacions socials) a nivell agregat van compensar la 
caiguda de les remuneracions. Es van posar en marxa 
importants mesures fiscals destinades directament a les 
famílies, tant del costat de la despesa pública –amb un 
gran nombre de beneficis socials creats o estesos per fer 
front a mesos de turbulència– com del costat de la tribu-
tació –principalment, mesures temporals amb l’objectiu 
de proveir les famílies d’un «baló d’oxigen» financer tem-
poral per fer front a necessitats imprevistes, com, per 
exemple, l’ex  tensió dels beneficis per baixa mèdica, el 
subsidi per tenir cura dels fills o l’ajornament d’impostos i 
d’altres prestacions.

En concret, com ho mostra el tercer gràfic, a la zona de 
l’euro, els beneficis socials van contribuir en uns 3 p. p. a 

1. L’RBD inclou les remuneracions dels treballadors i les rendes de capital 
(que inclouen les rendes de propietat, com els lloguers, els interessos o els 
dividends, l’excedent brut d’explotació i la renda mixta), les remeses inter-
nacionals i les prestacions socials de l’Estat, netes d’impostos i de contribu-
cions socials.
2. Com a referència, en l’apogeu de la crisi financera, l’RBD de la zona de 
l’euro va acumular una caiguda del 0,9% en el 3T 2009.
3. Els programes d’ajust temporal de l’ocupació han ajudat a sostenir uns 
50 milions de llocs de treball a l’OCDE durant la primera onada de la pan-
dèmia, 10 vegades més que durant la crisi financera del 2009 (vegeu OCDE, 
2020, «Job retention schemes during the COVID-19 lockdown and 
beyond»). Queda clar que l’ajust va ser predominantment en el «marge 
intensiu»: en el 3T, el percentatge d’adults ocupats a la zona de l’euro va 
disminuir 1 p. p. en relació amb l’any anterior, mentre que les hores treba-
llades van disminuir uns 5 p. p.
4. Tot i que la dispersió és important, i, en alguns països, s’estima que l’in -
crement de la taxa d’atur hauria pogut ser fins a 4 p. p. superior. Vegeu 
Comissió Europea (2021), «SURE: Taking Stock After Six Months - Report on 
the European instrument for Temporary Support to mitigate Unemploy-
ment Risks in an Emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak  
pursuant to Article 14 of Council Regulation (EU) 2020/672)».

Els estabilitzadors de la renda disponible

La pandèmia de la COVID-19 va provocar el 2020 una cai-
guda històrica del consum de les famílies. A la zona de 
l’euro, la davallada va arribar al 15,4% en el 2T de l’any i es 
va situar en el –8,1% en el conjunt de l’any, amb caigudes 
més fortes als països més afectats per la primera onada de 
la pandèmia. No obstant això, al contrari de crisis ante-
riors, les caigudes del consum no van anar acompanyades 
de caigudes similars en la renda disponible de les famílies.

L’evolució de la renda disponible a la zona de l’euro 
en any de pandèmia

El 2020, la renda bruta disponible de les famílies (RBD) es 
va mantenir gairebé constant a la zona de l’euro en rela-
ció amb l’any anterior.1,2 Aquesta dinàmica s’explica pel 
comportament del mercat laboral i per la multitud de 
programes públics de suport a l’ocupació i a la renda de 
les famílies.

En primer lloc, davant un enfonsament inusitat del PIB del 
6,8% el 2020, l’increment de la taxa d’atur va ser molt mo -
derat (del 7,6% al 8,0%), gràcies, en bona part, als progra-
mes de suport als ingressos del treball, alguns ja existents 
però estesos i altres creats per fer front a la pandèmia, 
com els programes d’ajust temporal de l’ocupació, que, 
generalment, impliquen una reducció subsidiada (parcial 
o total) de l’horari laboral, amb caràcter temporal.3 Sense 
aquestes mesures, s’estima que l’augment de la taxa 
d’atur hauria estat entre 1 i 1,5 p. p. més elevat en la mitja-
na de la UE.4 A més a més, als programes destinats a 
secundar de forma directa la remuneració dels treballa-
dors, es van sumar les múltiples mesures de suport als 
autònoms i a les empreses, les quals, indirectament, van 
afavorir el manteniment dels llocs de treball i de les remu-
neracions. Amb tot plegat, com ho mostra el segon gràfic, 
al conjunt de la zona de l’euro, les remuneracions del tre-
ball van caure el 2%, una xifra relativament petita en 
comparació amb l’enfonsament de l’activitat econòmica 
que es va produir. 
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l’estabilització de l’RBD i a la compensació de les caigudes 
en els ingressos de les famílies. D’altra banda, i a diferència 
de crisis anteriors, les mesures tributàries també van aju-
dar de manera significativa a l’estabilització de l’RBD, amb 
una contribució d’1 p. p. 

Diferències entre països: el mix fiscal 

L’evolució de l’RBD i del mercat de treball a la zona de 
l’euro amaga un grau elevat d’heterogeneïtat entre paï-
sos, reflex de les diferències en la virulència de la pandè-
mia i de les consegüents restriccions a l’activitat, de la 
diversa sensibilitat a aquestes restriccions per part de 
l’estructura econòmica de cada país i de la diversitat de les 
polítiques fiscals aplicades. Les remuneracions del treball 
van patir descensos més importants a Espanya, a França i 
a Itàlia, al voltant del 4%, mentre que, a Alemanya i a Por-
tugal, les oscil·lacions van ser gairebé nul·les, i, a l’altre 
extrem, als Països Baixos, les remuneracions del treball 
van pujar el 3%. En paral·lel, les diferències en el mix de les 
polítiques fiscals van ser també substancials i il·lustren les 
diferents estratègies dels països per fer front als efectes 
immediats de la pandèmia. Espanya, Portugal i Alemanya 
van tenir una resposta predominant pel costat de les polí-
tiques de despesa social. En canvi, a França i a Itàlia, les 
mesures tributàries van tenir un paper important (+3 i  
+2 p. p., respectivament) en l’estabilització de l’RBD.5

Una bona part de l’heterogeneïtat entre països s’explica 
també per les diferències en el disseny i en la generositat 
de les mesures de suport al mercat laboral. Per exemple, 
aquests programes poden oferir un subsidi a les hores no 
treballades (cas d’Espanya, de Portugal, d’Alemanya i de 
França), un subsidi salarial (equivalent a un subsidi a les 
hores treballades, cas d’Austràlia o de Polònia) o un siste-
ma híbrid en què les empreses reben un subsidi propor-
cional a la pèrdua dels ingressos (cas dels Països Baixos).6 
Així mateix, també hi ha diferències importants en la taxa 
de reemplaçament de les remuneracions, en els límits 
màxims, en els tipus de contractes coberts, en l’extensió al 
llarg del temps i en la contribució de les empreses. Totes 
aquestes diferències queden reflectides en la taxa de 
reemplaçament efectiva: si ens centrem en els treballa-
dors amb sous mitjans i amb una reducció total de la jor-
nada laboral, mentre que, a Espanya, a Itàlia o a Bèlgica, la 
taxa de reemplaçament efectiva se situa al voltant del 
50%, a Portugal, a Alemanya i a França, aquests progra-
mes garanteixen entre el 60% i el 70% dels ingressos ante-
riors del treballador. Als Països Baixos, la taxa de reem-
plaçament efectiva és del 100%.7 Molts països van limitar 

també aquests subsidis només als casos de reducció total 
de les hores de treball (el Regne Unit o Grècia).

Estabilitzadors per a la reactivació econòmica:  
l’hora de reactivar el targeting

El 2020, la política fiscal va demostrar un major grau de 
coordinació, de magnitud i de velocitat de resposta que 
en crisis anteriors i va aconseguir aïllar l’economia de cica-
trius més profundes en el mercat de treball i en el teixit 
empresarial. Al conjunt de països de la zona de l’euro, els 
estabilitzadors automàtics i les mesures fiscals extraor-
dinàries també han aconseguit protegir la renda de les 
famílies de les fortes oscil·lacions en les remuneracions 
del treball i en el capital. La resiliència va ser una de les 
paraules de l’any, però no hauria estat possible sense el 
Kurzarbeit, l’Activité partielle, els ERTO i una multitud de 
programes públics de suport a les famílies i a les empre-
ses. D’ara endavant, la política fiscal continuarà sent clau. 
D’una banda, la fase de recuperació i els fons Next Genera-
tion EU són ara una oportunitat única per reactivar i per 
transformar l’economia europea. I, de l’altra, la política 
fiscal s’haurà de centrar de nou en els seus punts més 
forts: continuar ajudant els grups socials més vulnerables, 
oferir assistència als sectors econòmics més sensibles i ali-
near els incentius privats per ajudar a construir una econo-
mia més dinàmica, més inclusiva i més sostenible.

Luís Pinheiro de Matos
5. Per a més detalls sobre les diferents respostes fiscals a la pandèmia als 
països de la zona de l’euro, vegeu Bruegel (2020), «The fiscal response to 
the economic fallout from the coronavirus», i Haroutunian, S. et al. (2021), 
«The initial fiscal policy responses of euro area countries to the COVID-19 
crisis», ECB Economic Bulletin, 1.
6. El cas dels Països Baixos és particular. Les empreses reben un subsidi que 
pot arribar al 90% de la pèrdua dels ingressos, però, d’altra banda, tenen la 
obligatorietat de mantenir una contribució mínima del 10% del salari (en 
cas de reducció total de l’horari) mentre els treballadors tenen el salari 
garantit al 100%. D’altra banda, de forma semblant als sistemes de subsi-
dis salarials, es pot utilitzar el subsidi estatal per compensar les hores tre-
ballades.
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Beneficis socials i tributació directa  
com estabilitzadors de l’RBD  
Variació interanual (%)

                  

   

                  

2009 2013 *** 2020

Ingressos de mercat * Bene�cis socials
Impostos personals i cotitzacions socials Altres **
RBD ∆%PIB

Notes: * «Ingressos de mercat»: remuneracions de treball, rendes de propietat, excedent brut 
d’exploració i renda mixta. ** «Altres»: totes les altres categories no incloses amb anterioritat 
(transferències de capital, altres transferències corrents...), tant del costat dels ingressos com 
del costat dels pagaments de les famílies. Dades en acumulat de l’any �ns al 3T 2020. 
*** Es calcula la variació entre el 3T 2013 i el 3T 2011 per re�ectir la doble contracció del PIB 
a Espanya, a Portugal i a Itàlia.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.

 

  

7. En general, la taxa de reemplaçament efectiva és superior per als treba-
lladors amb sous inferiors. Per als treballadors amb una reducció total de la 
jornada laboral i dos terços dels sous mitjans, la taxa de reemplaçament 
efectiva puja a més del 70% a Espanya, a Bèlgica i a França. Per a més 
detalls sobre el disseny dels programes d’ajust temporal de l’ocupació, 
vegeu OCDE (2020), «Job retention schemes during the COVID-19 lock-
down and beyond».

(Vegeu una versió estesa d’aquest article   
a caixabankresearch.com)

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/els-estabilitzadors-renda-disponible?index
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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
2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 01/21 02/21 03/21

Activitat

PIB real 2,2 –3,5 –9,0 –2,8 –2,4 0,4 – – –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,0 2,2 –4,8 5,4 4,7 11,3 9,8 6,1 18,2

Confiança del consumidor (valor) 128,3 101,0 90,0 93,1 93,8 96,1 88,9 90,4 109,0

Producció industrial 0,9 –6,7 –14,2 –6,3 –4,3 –2,0 –2,1 –4,8 1,0

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,2 52,5 45,7 55,0 59,0 61,4 58,7 60,8 64,7

Habitatges iniciats (milers) 1.295 1.395 1.079 1.432 1.584 1.613 1.642 1.457 1.739

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 217 228 224 229 239 ... 245 248 ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 3,7 8,1 13,1 8,8 6,8 6,2 6,3 6,2 6,0

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

Balança comercial1 (% PIB) –2,7 –3,3 –2,7 –2,9 –3,3 ... –3,3 –3,5 ...

Preus

Inflació general 1,8 1,2 0,4 1,2 1,2 1,9 1,4 1,7 2,6

Inflació subjacent 2,2 1,7 1,3 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3 1,6

JAPÓ
2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 01/21 02/21 03/21

Activitat

PIB real 0,3 –4,9 –10,3 –5,8 –1,3 ... – – –

Confiança del consumidor (valor) 38,9 31,1 24,6 30,5 33,0 33,3 29,9 33,9 36,1

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

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 6,0 –19,8 –34,0 –27,0 –10,0 5,0 – 5,0 –

Taxa d’atur (% pobl. activa) 2,4 2,8 2,7 3,0 3,0 ... 2,9 2,9 ...

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

Preus

Inflació general 0,5 0,0 0,1 0,2 –0,8 –0,4 –0,6 –0,4 –0,1

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

XINA
2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 01/21 02/21 03/21

Activitat

PIB real 6,0 2,3 3,2 4,9 6,5 18,3 – – –

Vendes al detall 8,1 –2,9 –4,0 0,9 4,6 33,9 ... 33,8 34,2

Producció industrial 5,8 3,4 4,4 5,8 7,1 24,5 ... 35,1 14,1

PMI manufactures (oficial) 49,7 49,9 50,8 51,2 51,8 ... 51,3 50,6 51,9

Sector exterior

Balança comercial 1,2 421 535 411 450 535 639 65 38 14

Exportacions 0,5 3,6 –0,2 8,4 16,7 49,0 24,8 –29,8 30,6

Importacions –2,7 –1,1 –9,9 2,9 5,0 27,9 26,9 –44,1 38,1

Preus

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

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 6,9 6,9 7,1 6,9 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5

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  Refinitiv.
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ZONA DE L’EURO

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 02/21 03/21 04/21

Vendes al detall (variació interanual) 2,4 –1,0 –6,6 2,4 1,3 ... –2,9 ... ...
Producció industrial (variació interanual) –1,3 –8,6 –20,3 –6,9 –1,5 ... –1,6 ... ...
Confiança del consumidor –7,0 –14,3 –18,5 –14,4 –15,6 –13,7 –14,8 –10,8 –8,1
Sentiment econòmic 103,7 88,2 72,0 88,5 91,4 95,3 93,4 100,9 110,3
PMI manufactures 47,4 48,6 40,1 52,4 54,6 58,4 57,9 62,5 62,9
PMI serveis 52,7 42,5 30,3 51,1 45,0 46,9 45,7 49,6 50,3

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

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

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

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 02/21 03/21 04/21

General 1,2 0,3 0,2 0,0 –0,3 1,1 0,9 1,3 ...
Subjacent 1,0 0,7 0,9 0,6 0,2 1,2 1,1 0,9 ...

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 02/21 03/21 04/21

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 92,4 93,9 93,3 95,6 95,7 ... 95,3 94,9 95,4

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 02/21 03/21 04/21

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

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 5 (%) 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 ... 1,3 ... ...

Dipòsits
Dipòsits a la vista 8,0 12,9 12,9 14,1 15,2 16,1 17,0 14,2 ...
Altres dipòsits a curt termini 0,3 0,6 0,3 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0 ...
Instruments negociables –1,9 10,0 7,1 10,9 18,3 13,1 13,8 7,1 ...
Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 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.



21  

ECONOMIA ESPANYOLA | CONJUNTURA

MAIG 2021

05

Espanya: la vacuna marca el ritme 
de la reactivació econòmica 

S’intensifica la carrera entre les vacunes i la pandèmia. Des
prés de la finalització de la tercera onada de contagis al març i del 
consegüent relaxament de les mesures de restricció a l’abril, el 
registre de contagis va tornar a augmentar de manera molt gra
dual i s’ha estabilitzat, en les dues últimes setmanes, al voltant 
dels 8.000 contagis diaris, una xifra significativa, però que encara 
queda molt lluny dels màxims de 36.000 registrats en el punt 
àlgid de la tercera onada. D’aquesta manera, encara és incert si 
ens trobem a l’avantsala d’una nova onada de la pandèmia o si 
l’avanç contingut de les infeccions d’aquestes últimes setmanes 
mostra que la vacunació està tenint un impacte sobre les dinàmi
ques agregades de contagi del virus –la gran clau per a la recupe
ració econòmica dels propers trimestres–. En la setmana del 22 al 
29 d’abril, la incidència dels contagis es va situar en els 232 casos 
per cada 100.000 habitants, molt a la vora del llindar de 250 que 
es considera crític, i el percentatge de llits UCI ocupats per 
pacients COVID oscil·lava al voltant del llindar crític (el 25%). Pel 
que fa al procés de vacunació, les dades mostren una acceleració 
clara, gràcies a l’increment de la recepció d’existències. Així, el 
ritme de vacunació de les tres últimes setmanes ja s’ha situat per 
damunt del necessari per assolir l’objectiu del Govern de vacunar 
el 70% de la població més gran de 16 anys abans del final de se 
tembre. El ritme actual és també superior al necessari per assolir 
la vacunació del 90% de la població més gran de 60 anys (pobla
ció de més risc) al final de maig, una fita clau per continuar 
avançant en la desescalada de les restriccions i per afavorir una 
reactivació econòmica més sostinguda i una recuperació de la 
mobilitat internacional de cara a l’estiu. 

El PIB va recular lleugerament en el 1T 2021 arran de l’endu 
ri  ment de les restriccions i de l’impacte de la borrasca Filo
mena. Així, el PIB va caure el 0,5% intertrimestral en el 1T 2021, 
un registre coherent amb les nostres previsions, i va quedar el 
9,4% per sota del nivell precrisi (4T 2019). La reculada de l’activitat 
en el 1T amb prou feines és una sorpresa si tenim en compte que 
el trimestre va començar amb mal peu, afectat severament per la 
tercera onada de contagis (amb el consegüent augment de les 
restriccions) i per l’impacte de la borrasca Filomena. Així i tot, el 
trimestre va anar de menys a més, i l’impacte final sobre l’activitat 
va quedar contingut. Per components de demanda, la caiguda va 
ser deguda, principalment, a la reculada del consum privat i de la 
inversió (el −1,0% i el −1,9% intertrimestral, respectivament). En 
canvi, el consum públic va mantenir la tònica positiva dels tri
mestres anteriors i va créixer el 0,5% intertrimestral, mentre que 
la demanda externa també va contribuir en positiu, a causa 
d’una caiguda de les importacions molt superior a la de les 
exportacions. 

La incertesa marca l’evolució del 2T. Tot i que ja fa mesos que va 
començar el procés de vacunació, en cap cas serà més evident la 
carrera entre les vacunes i la pandèmia que en aquest trimestre. 
Amb una mica més del 25% de la població que ja ha rebut una 
primera dosi de la vacuna al final d’abril, la perspectiva d’acce  le 
ració del procés de vacunació pot ser un impasse, en especial 
quan es té en compte l’evidència de la seva efectivitat i l’ex  pe 
riència de països com el Regne Unit, on les xifres de contagi han 
disminuït de manera molt notable amb una mica més del 50% de 
la població que ja ha rebut una dosi. Malgrat tot, la incertesa con
tinua sent elevada. Ara com ara, els indicadors d’activitat disponi
bles per al mes d’abril mostren que continua la recuperació que 
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Espanya: ritme de vacunació i recepció setmanal 
d’existències  
Dosis per 100.000 habitants (acumulats de 7 dies)

Pautes completes * Pautes parcials ** 
Existències setmanals rebudes  Ritme objectiu població risc

Notes: * Pauta completa: 2a dosi de les vacunes de P�zer, Moderna o AstraZeneca o 1a dosi de la de 
Janssen-J&J. ** Pauta parcial: 1a dosi de les vacunes de P�zer, Moderna o AstraZeneca.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Sanitat. 
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es va iniciar al març. Així, l’indicador CaixaBank de consum do 
mèstic es va mantenir pla en termes interanuals a l’abril, per 
damunt del −2% interanual del mes de març i del −4% de la 
mitjana del 1T 2021. L’índex PMI per al sector industrial va conti
nuar augmentant i va assolir els 57,7 punts a l’abril (56,9 al març), 
la lectura més alta des del desembre del 1999. Així mateix, 
l’indicador homòleg del sector serveis va repuntar amb força i es 
va situar en els 54,6 punts, la primera vegada que indica que 
l’activitat del sector creix des del juliol de l’any passat i el registre 
més alt des del final del 2019. 

L’EPA del 1T pateix l’impacte de la tercera onada del virus. Les 
dades d’ocupació i atur van ser relativament positives en el 1T, 
però les males condicions climatològiques, les quarantenes moti
vades per la tercera onada de la COVID19 i la reimplantació de les 
restriccions a la mobilitat van provocar una caiguda de les hores 
treballades i de la població activa. En concret, en positiu, la recu
lada de l’ocupació (el −0,7% intertrimestral) és una situació habi
tual en un 1T, i, en termes desestacionalitzats, va mantenir un 
creixement menor però encara positiu (el +0,5%). Així mateix, 
l’atur va disminuir en 65.800 persones, fins als 3,65 milions, i la 
taxa d’atur va caure 1 dècima, fins al 16,0%. No obstant això, en 
negatiu, va destacar la contracció del nombre d’hores efectives 
treballades (el −1,6% intertrimestral), reflex d’un augment clar 
dels ocupats que no van treballar per causes de malaltia i 
d’incapacitat (+96.300 en el trimestre, +221.100 en relació amb 
un any enrere). La població activa va disminuir en unes significa
tives 203.400 persones i va trencar amb la tendència de recupera
ció dels trimestres previs, la qual cosa podria reflectir que les res
triccions a la mobilitat han reduït les possibilitats d’ocupació. Per 
la seva banda, a l’abril, el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat 
Social va augmentar en 134.396 persones, fins a 19,055 milions 
de persones, per primera vegada des del març de l’any passat per 
damunt dels 19 milions. Els treballadors afectats pels ERTO, que 
continuen afiliats a la Seguretat Social i no són comptabilitzats 
com aturats, es van reduir en 86.910, fins a 650.180 de mitjana. 
D’aquesta manera, segons les nostres estimacions, els afiliats que 
no estan en ERTO recularien el 6,1% interanual a l’abril, una millo
ra en relació amb la reculada experimentada al març (el −6,5%). 

La inflació continua pujant pel comportament dels preus de 
l’energia. A l’abril, la inflació va continuar escalant amb força i va 
assolir el 2,2% interanual (l’1,3% al març), un repunt que, a l’espera 
del desglossament per components, s’explicaria íntegrament pel 
comportament dels preus de l’energia. Si es confirma la dada 
avançada, els preus de l’electricitat veurien un nou repunt, men
tre que els preus dels carburants mantindrien una contribució 
positiva, a causa de la caiguda que es va produir a l’abril de l’any 
passat. En canvi, la inflació subjacent (que exclou els components 
més volàtils) va recular 0,3 p. p., fins al 0,0%, reflex del comporta
ment contingut de l’activitat. 

Avanços en el Pla de Recuperació a Espanya. Al final d’abril, el 
Govern va enviar a la Comissió Europea el Pla de Recuperació 
necessari per accedir als fons de l’NGEU. Aquest pla desgrana el 
repartiment dels 70.000 milions d’euros (M€) de transferències del 
Mecanisme de Recuperació europeu previstos per al 20212023: es 
combinen inversions que es poden implementar ràpidament, com 
la rehabilitació d’habitatges (6.820 M€), les infraestructures de 
transport (6.667 M€) o la mobilitat sostenible (6.536 M€), junta
ment amb altres que es desenvoluparan a mitjà termini, com les 
xarxes digitals i el 5G (4.000 M€) o l’hidrogen renovable (1.555 M€). 
Pel que fa a les reformes, es proposa una simplificació dels con
tractes laborals per reduir la forta dualitat del mercat laboral, tot 
i que els detalls sobre aquesta reforma, així com la relacionada 
amb les pensions i la fiscal, encara són molt escassos.
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Espanya: assignació dels fons europeus 
(polítiques palanca) 
(% del total) 

Nota: Xifres en milions arrodonides. Assignació dels ~70.000 milions d’euros del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència.
Font: CaixaBank Research, a partir del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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El Pla de Recuperació d’Espanya: de les muses al teatre

El Govern ja ha enviat a la Comissió Europea el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. Ara, la Comissió 
té dos mesos per avaluar-lo i el Consell Europeu, un mes 
addicional per aprovar-lo.

Dotació i inversions

Espanya espera rebre gairebé 70.000 milions d’euros (M€) 
entre el 2021 i el 2023 en concepte de transferències a fons 
perdut del Mecanisme de Recuperació i Resiliència euro-
peu,1 als quals es podrien sumar uns 70.000 M€ més de 
fons en forma de préstecs que Espanya podrà sol·licitar 
per completar les inversions i per finançar programes de 
polítiques públiques. Quan el Consell Europeu aprovi el 
Pla, Espanya rebrà un primer pagament automàtic de gai-
rebé 9.000 M€ en concepte de prefinançament (la resta 
s’anirà alliberant en funció del compliment de les fites 
intermèdies i de la implementació de les reformes).

El Pla de Recuperació desgrana a què es destinaran els 
70.000 M€ de transferències i els principals trets de les 
reformes en 30 grans àrees (les quals, al seu torn, es des-
pleguen en 110 projectes d’inversió i en 102 reformes). Es 
combinen inversions que es poden desplegar amb rapide-
sa, amb una àmplia tracció territorial i sectorial i que 
poden generar ocupació (rehabilitació d’habitatges, vehi-
cles elèctrics, plaques solars, punts de càrrega, inversions 
en infraestructures de transport...), amb altres inversions 
més transformacionals (hidrogen, bateries, etc.). Aquestes 
inversions se centraran en sectors clau, tal com s’observa 
al primer gràfic.

El Govern ha previst gastar 26.600 M€ a compte dels fons 
europeus el 2021, i l’estratègia inicial és orientar-los, prin-
cipalment, a projectes que es puguin implementar amb 
rapidesa (més del 40% de les inversions previstes enguany 
es concentren en energia, en infraestructures, en mobili-
tat sostenible i en rehabilitació d’habitatges).

L’envergadura del Pla és el principal desafiament per acon-
seguir una alta eficiència en l’execució. L’impacte final 
dependrà, en bona part, de la capacitat d’implementació i 
que els fons s’assignin als projectes que produeixen un 
major efecte expansiu sobre l’economia. Per treure’n el 
màxim partit, serà fonamental un bon disseny dels criteris 
i dels procediments d’avaluació i de selecció dels projectes.

Governança

La governança s’hauria pogut beneficiar d’una major 
implicació d’experts externs, tant del món acadèmic com 
de les institucions i de les empreses, en la gestió i en el 
seguiment del Pla. En el disseny actual, el principal òrgan 
de governança del Pla serà una Comissió Interministerial 
en què participaran tots els ministres. Cada ministeri efec-

tuarà el seguiment i gestionarà la implementació dels 
programes del seu àmbit. Pel que fa a la coordinació entre 
administracions, s’utilitzaran convenis entre ministeris i 
comunitats autònomes (CA) per canalitzar fons de deter-
minats projectes (per exemple, en habitatge) i hi haurà 
una Conferència Sectorial, presidida per la ministra 
d’Hisenda.

Cal destacar que la gestió del propi Pla de Recuperació 
s’hauria de concebre com una reforma estructural per se, 
ja que és una gran oportunitat per millorar l’eficiència de 
les polítiques públiques. En aquest sentit, ateses la seva 
magnitud i la seva durada, en lloc de comprometre ex ante 
on gastar tots els recursos, seria oportú incloure una fase 
d’aprenentatge inicial en què es testés l’efectivitat dels 
diferents projectes o dels mecanismes, per poder, poste-
riorment, avaluar-los i concentrar els següents desembor-
saments en les àrees amb una major tracció.

Perquè aquesta fase d’aprenentatge tingui èxit, és impres-
cindible impulsar una cultura i una estructura institucional 
orientades a l’avaluació de resultats en l’àmbit de les Admi-
nistracions públiques (AP). S’haurien de crear mecanismes 
d’avaluació ex post dels diferents projectes de l’NGEU amb 
la participació d’experts independents per redirigir més 
recursos cap als que estiguin funcionant millor.

Reformes

És positiu constatar la voluntat d’escometre reformes pro-
fundes en tots els àmbits clau (mercat de treball, pensions, 
educació, modernització de les Administracions públi-
ques, creació de negocis i dimensió empresarial...), tot i 
que els continguts encara són genèrics.

1. Per completar els fons europeus de l’NGEU, Espanya també rebrà uns 
12.000 milions en transferències del programa REACT-EU, que es destina-
ran, principalment, a programes de sanitat i d’educació de les comunitats 
autònomes.
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Tal com hem dit, el programa NGEU és, en si mateix, una 
gran oportunitat per modernitzar les AP, quelcom fona-
mental perquè tinguin l’agilitat i les capacitats tècniques 
per executar els fons de la millor manera possible. En 
aquest sentit, una quantitat elevada dels fons (4.315 M€) es 
destinarà a modernitzar les AP. A més de reforçar-ne les 
infraestructures tecnològiques, seria desitjable que es 
prioritzessin les inversions en capital humà i en formació 
(upskilling i reskilling) i la implantació de mètodes d’ava -
luació de les polítiques públiques.

Finalment, s’encarregarà una reforma fiscal a una comissió 
d’experts, el gros de la qual s’escometria el 2023, amb 
l’objectiu de reduir l’elevat dèficit estructural, principal-
ment per la via d’un augment de la recaptació. En aquest 
sentit, és positiu que la implementació del gros de les 
mesures estigui prevista quan la recuperació estigui con-
solidada. En concret, les principals mesures que es plante-
gen són una revisió dels beneficis fiscals, un augment dels 
impostos verds, la modificació de l’impost de societats –
perquè gravi les activitats de l’economia digital i per assolir 
una tributació mínima del 15%– i, en patrimoni, un nivell 
mínim d’imposició a totes les CA. Seria beneficiós que la 
reforma fiscal que es realitzi tingui en compte l’impacte de 
cada mesura sobre l’activitat per evitar una reducció de la 
competitivitat de l’economia. Així mateix, els canvis en els 
ingressos no s’haurien de separar d’una anàlisi integral 
dels comptes públics que posi el focus en reprioritzar la 
despesa pública cap als usos més productius i en millorar-
ne l’eficàcia.

En definitiva, el Pla de Recuperació és un document extens 
que parteix d’un diagnòstic encertat de les principals 
febleses que ha d’abordar l’economia espanyola, les quals 
coincideixen amb les apuntades de forma reiterada per la 
Comissió Europea. En els propers mesos, aquests bons 
propòsits seran dotats de més contingut, i llavors serà el 
moment de confirmar que la direcció és la correcta. Cal 
passar de les muses al teatre.

Javier Garcia-Arenas

En l’àmbit laboral, s’emfatitza el gran taló d’Aquil·les del 
mercat de treball, la seva elevada dualitat: d’una banda, 
persones amb feines indefinides i, de l’altra, treballadors 
–la majoria joves– amb altes taxes de precarietat que 
encadenen contractes temporals o que treballen a temps 
parcial.2 El Pla proposa una simplificació de les modalitats 
contractuals amb l’objectiu de generalitzar el contracte 
indefinit i retornar al temporal la causalitat que correspon 
a una durada limitada. Es vol afavorir l’ús del contracte fix-
discontinu per a activitats estacionals i penalitzar l’ex -
cessiva utilització de contractes de molt curta durada. 
L’essencial serà que aquesta reforma tingui prou ambició 
per revisar les modalitats contractuals i fer realment més 
atractiva la contractació indefinida. En el Pla s’esmenta 
també la consolidació d’un mecanisme d’ajust intern alter-
natiu a l’acomiadament3 (una espècie d’ERTO estructural), 
com ajustos de les hores treballades arran de les caigudes 
transitòries de la demanda i d’acompanyament en els pro-
cessos de reconversió sectorial; una mesura positiva que 
permetrà dotar de més flexibilitat les empreses per reac-
cionar a xocs adversos i mitigar la destrucció de llocs de 
treball en èpoques difícils. Aquestes reformes de l’àmbit 
laboral estan previstes per al 2021.

Pel que fa a les pensions, és essencial garantir la sostenibi-
litat del sistema amb una reforma consensuada política-
ment, duradora i transparent perquè les persones puguin 
realitzar una bona planificació del seu estalvi al llarg del 
temps. En el Pla es recullen diverses propostes interes-
sants, com i) més incentius per ajornar l’edat de jubilació 
mitjançant millores econòmiques de la pensió i de benefi-
cis per a empreses que mantinguin els treballadors més 
grans (aprovació prevista per al 2021); ii) impulsar plans de 
pensions d’ocupació (previstos en el primer semestre del 
2022), amb actuacions com: plans de pensions d’ús de pro-
moció pública gestionats per les empreses privades, des-
plaçament d’incentius fiscals (falta concretar) cap a 
aquests plans, en lloc dels individuals, traspàs dels drets 
d’aportació des d’empreses anteriors i extensió dels plans 
mitjançant acords sectorials entre les empreses i els treba-
lladors, o iii) revisió dels paràmetres del sistema de pen-
sions (prevista per al 2022 com a molt tard) per assegurar 
la sostenibilitat del sistema i que no es carregui un pes 
excessiu sobre els joves, amb la inclusió de variables com 
l’esperança de vida, la ràtio entre pensionistes i treballa-
dors o la despesa agregada.

Així mateix, s’apujarà la base màxima de cotització, una 
mesura que comportarà l’increment dels costos laborals 
de les empreses (a Espanya, les cotitzacions socials se 
situen per damunt de la mitjana europea). No es donen les 
xifres de l’augment previst, però sí que, per atenuar-ne 
l’impacte, s’implementarà de forma molt gradual al llarg 
de 30 anys després de l’aprovació abans que acabi el 2022.
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat. 

2. Per a tots els detalls sobre aquestes disfuncionalitats, vegeu el Focus
«El que la contractació amaga», a l’IM03/2019.
3. Serà finançat amb un fons amb aportacions del sector privat (es plante-
ja utilitzar la diferència que es genera en períodes expansius entre les 
cotitzacions per atur i les despeses en prestacions d’atur) i de l’Estat.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/allo-contractacio-amaga?index=
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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

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 01/21 02/21 03/21 04/21

Indústria
Índex de producció industrial 0,7 –9,5 –6,7 –23,2 –5,3 –2,5 –2,3 –2,1 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –3,9 –14,0 –5,4 –27,8 –11,9 –11,0 –6,6 –9,6 –5,7 2,6
PMI de manufactures (valor) 49,1 47,5 48,2 39,4 51,4 51,1 49,3 52,9 56,9 57,7

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 17,2 –12,8 0,1 –12,5 –19,1 –19,9 –19,8 –21,0 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 3,6 –12,9 –3,6 –12,1 –18,0 –17,9 –18,8 –19,3 ... ...
Preu de l’habitatge 5,1 2,1 3,2 2,1 1,7 1,5 – – – –

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 1,4 –36,8 –1,0 –22,8 –50,7 –72,5 ... ... ... ...
PMI de serveis (valor) 53,9 40,3 42,5 28,4 47,3 43,0 41,7 43,1 48,1 54,6

Consum
Vendes comerç al detall 2,3 –7,1 –3,6 –18,4 –3,5 –2,8 –9,5 –6,1 14,9 ...
Matriculacions d’automòbils –3,6 –29,2 –27,6 –68,6 –7,5 –13,2 –51,5 –38,4 128,0 1.787,9
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –6,3 –22,8 –10,3 –27,9 –26,9 –26,3 –23,7 –25,2 –17,4 –11,6

Mercat de treball
Població ocupada 1 2,3 –2,9 1,1 –6,0 –3,5 –3,1 – – – –
Taxa d’atur (% de la població activa) 14,1 15,5 14,4 15,3 16,3 16,1 – – – –
Afiliats a la Seguretat Social 2 2,6 –2,0 1,2 –4,4 –3,0 –2,0 –1,7 –2,1 –0,5 3,2

PIB 2,0 –10,8 –4,3 –21,6 –8,6 –8,9 – – – –

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

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 01/21 02/21 03/21 04/21

General 0,7 –0,3 0,6 –0,7 –0,5 –0,7 0,5 0,0 1,3 2,2
Subjacent 0,9 0,7 1,1 1,1 0,5 0,2 0,6 0,3 0,3 ...

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

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 01/21 02/21 03/21 04/21

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 1,8 –10,0 1,0 –7,2 –8,9 –10,0 –11,1 –11,5 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 1,0 –14,7 –1,0 –9,3 –13,3 –14,7 –16,0 –16,6 ... ...

Saldo corrent 26,6 7,4 27,5 18,1 11,5 7,4 7,7 4,6 ... ...
Béns i serveis 37,5 16,7 37,9 27,7 20,3 16,7 16,2 14,8 ... ...
Rendes primàries i secundàries –10,9 –9,3 –10,4 –9,6 –8,8 –9,3 –8,5 –10,3 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 30,8 12,4 32,0 22,6 16,3 12,4 12,4 9,2 ... ...

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 

2019 2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 01/21 02/21 03/21 04/21

Dipòsits
Dipòsits de llars i empreses 5,4 7,5 4,4 8,0 9,0 8,7 9,9 9,0 7,9 ...

A la vista i estalvi 10,7 12,3 8,9 13,0 13,8 13,7 15,4 14,0 12,6 ...
A termini i preavís –13,4 –16,5 –16,4 –16,1 –16,5 –17,1 –18,7 –19,7 –20,8 ...

Dipòsits d’AP 8,8 1,0 –6,2 –6,6 5,2 11,8 11,2 7,8 13,3 ...
TOTAL 5,6 7,1 3,8 7,1 8,7 8,9 10,0 9,0 8,2 ...

Saldo viu de crèdit
Sector privat –1,5 1,2 –1,0 1,5 2,0 2,4 2,3 2,6 1,8 ...

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

Administracions públiques –6,0 3,0 1,7 0,1 1,1 8,8 5,5 10,0 13,0 ...
TOTAL –1,7 1,3 –0,9 1,5 1,9 2,7 2,5 3,0 2,5 ...

Taxa de morositat (%)4 4,8 4,5 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 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 reprèn la recuperació  
en sortir del confinament

La pandèmia va marcar el 1T 2021, però les dinàmiques epi-
demiològiques milloren de forma sostinguda. Com es detalla 
més endavant, el confinament sever de l’inici de l’any s’ha sal-
dat amb una contracció del PIB en el 1T 2021 (el –3,3% intertri-
mestral i el –5,4% interanual). No obstant això, en els últims 
mesos, les xifres de la COVID-19 han millorat de forma sostin-
guda, tant pel que fa a les noves infeccions com a la tensió hos-
pitalària i al procés de vacunació (al final d’abril, gairebé el 25% 
de la població havia rebut, almenys, una dosi, en línia amb la 
majoria de països europeus i el doble que un mes enrere). Així, 
s’ha donat continuïtat a una reobertura gradual de l’economia, 
que ja ha permès l’obertura d’activitats com la restauració (amb 
aforament limitat) i l’ensenyament en tots els nivells.

Els indicadors apunten a una millora de l’activitat després 
de la contracció del PIB en el 1T. Castigat per la pandèmia i 
per un confinament sever a l’inici de l’any, el PIB es va contreu-
re el 3,3% intertrimestral (el –5,4% interanual) en el 1T 2021 i 
es va situar gairebé el 10% per sota dels nivells prepandèmia. 
Malgrat que no es disposa encara del detall per components, 
els indicadors suggereixen que la contracció reflecteix la 
feblesa tant de la demanda interna com de l’externa. No obs-
tant això, les primeres dades relatives al març i a l’abril apun-
ten ja a una recuperació significativa de cara al 2T. Per exem-
ple, a mitjan abril, l’indicador diari d’activitat del Banc de 
Portugal s’havia recuperat fins als nivells del desembre del 
2020, mentre que altres indicadors disponibles fins al març, 
com les vendes d’automòbils, les vendes de ciment o els paga-
ments amb targeta, també reflecteixen una millora significati-
va. La marxa de la vacunació és un factor crucial per a la recu-
peració, i s’espera que la immunització dels col·lectius de risc 
permeti una reactivació econòmica més sostinguda a partir 
del 2T. A més a més, els fons europeus, en el marc del progra-
ma NGEU, també ajudaran a estimular el creixement en els 
propers anys (Portugal va ser el primer país que va lliurar el Pla 
de Recuperació a la Comissió Europea a l’abril i va sol·licitar 
gairebé 14.000 milions d’euros en transferències entre el 2021 
i el 2026, una xifra equivalent a gairebé el 6% del PIB). Malgrat 
tot, a l’abril, l’FMI va ajustar la previsió de creixement per a 
Portugal el 2021 fins al 3,9% i va apuntar a un creixement del 
4,8% el 2022.

Senyals ambivalents al mercat laboral. Al març, l’ocupació va 
augmentar en 13.300 persones en relació amb el mes anterior, 
mentre que la taxa d’atur va disminuir fins al 6,5% (el 6,8% al 
febrer). No obstant això, el mercat laboral encara està lluny de 
recuperar els nivells previs a la pandèmia. D’una banda, encara 
hi ha 55.300 ocupats menys que abans de la COVID, mentre que 
(segons les nostres estimacions) gairebé el 6% dels empleats es 
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troba subjecte a un programa d’ajust temporal de l’ocupació. 
Així mateix, la disminució de l’atur pot no reflectir bé la realitat, 
ja que respon a un augment de la població inactiva (hi ha per-
sones disponibles per treballar, però que no poden buscar feina 
per les restriccions a la mobilitat que imposa la pandèmia). De 
fet, el nombre absolut d’aturats registrats va augmentar al març 
per quart mes consecutiu i va assolir un màxim no vist des del 
2017. Aquest augment de l’atur es va concentrar, principal-
ment, en el comerç i en l’allotjament i la restauració, dos dels 
sectors més castigats per la pandèmia.

La pandèmia situa el compte corrent en posició deficitària. 
Les últimes dades mostren que el saldo per compte corrent va 
disminuir fins al –1,3% al febrer del 2021 (en relació amb un 
superàvit del +0,6% al febrer del 2020). Aquest deteriorament 
reflecteix, majoritàriament, la feblesa del turisme, que ha llastat 
el superàvit de la balança de serveis fins al +3,7% del PIB, men-
tre que, en positiu, la balança de béns ha reduït el dèficit fins al 
–5,4% del PIB, 2,4 p. p. menys que un any enrere. No obstant 
això, en els propers trimestres, s’espera una certa recuperació 
de la balança per compte corrent, esperonada per l’inici de la 
recuperació del turisme.

El turisme es manté feble. Durant el període que va del març 
del 2020 al febrer del 2021, el nombre d’hostes va caure el 71%, 
fins als 8 milions, i el nombre de pernoctacions, el 72%, fins als 
20 milions, en relació amb el període interanual. A aquestes 
xifres va contribuir, sobretot, el comportament dels turistes no 
residents, amb un descens del 85%, en relació amb el 50% per 
part dels residents. Els ingressos totals dels establiments turís-
tics van caure el 74%. Al març del 2021, es van registrar 283.700 
hostes i 636.100 pernoctacions (el –59% i el –66%, respectiva-
ment), xifres menys negatives que les del mes anterior, però 
lluny de les del març del 2019 (1,9 milions d’hostes i 4,6 milions 
de pernoctacions). S’espera que la situació del sector comenci a 
millorar en els propers trimestres (en especial, durant la segona 
meitat de l’any), gràcies al control de la pandèmia i a l’accelera-
ció de la vacunació.

La cartera de crèdit al sector privat no financer continua evo-
lucionant de forma favorable. Al març, la cartera de crèdit als 
particulars va augmentar l’1,8% interanual, empesa pel crèdit a 
l’habitatge, mentre que la cartera de crèdit al consum va conti-
nuar caient a conseqüència de l’impacte de les mesures de con-
finament sobre el consum de les famílies. Pel que fa al crèdit a 
les empreses, la cartera va registrar un creixement de l’11,1% 
interanual. Als dos segments, la dinàmica de la cartera reflec-
teix el suport de les moratòries de crèdit. D’altra banda, segons 
l’enquesta sobre el mercat de crèdit feta als bancs, s’observen 
criteris de concessió de crèdit més restrictius en el 1T 2021, en 
especial per a les pimes i per al crèdit al consum i altres finali-
tats. Al seu torn, es va detectar un lleuger augment de la 
demanda de crèdit per part de les pimes i de particulars i una 
disminució en el cas de les grans empreses.
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Portugal: crèdit al sector privat *
Març del 2021

Saldo  
(milions d’euros)

Variació  
interanual (%)

Crèdit a particulars 124.333 1,8

Crèdit a l’habitatge 98.799 2,6

Altres finalitats 25.535 –1,0

Consum 18.834 –1,5

Crèdit a les empreses 75.402 11,1

Crèdit al sector privat 199.735 5,1

Nota: * Crèdit concedit al sector privat no financer. Exclou les titulitzacions.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc de Portugal.
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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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 02/21 03/21 04/21

Índex coincident d’activitat 1,1 –5,1 –6,1 –6,4 –5,1 –3,6 –3,7 –2,8 ...
Indústria
Índex de producció industrial –2,2 –7,0 –23,5 –0,7 –2,5 –2,4 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –3,2 –15,8 –24,8 –19,1 –14,5 –13,9 –14,1 –12,9 –10,1

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

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 7,8 –75,7 –29,7 –57,6 –75,7 –86,3 –84,8 –86,3 ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 12,9 –21,6 –36,9 –37,2 –18,0 –20,4 –21,3 –21,5 –19,3

Consum
Vendes comerç al detall 4,4 –3,0 –12,1 –1,1 –1,9 –8,2 –14,9 0,3 ...
Indicador coincident del consum privat 2,2 –5,0 –6,4 –6,5 –4,3 –1,3 –1,3 –0,3 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –8,0 –22,4 –27,7 –26,9 –26,2 –24,4 –24,4 –23,0 –21,0

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

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 02/21 03/21 04/21

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

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 02/21 03/21 04/21

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 3,6 –10,2 –6,8 –7,8 –10,2 ... –11,2 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 6,0 –15,1 –7,6 –12,0 –15,1 ... –17,5 ... ...

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 2,6 0,3 2,4 0,3 0,3 ... 0,3 ... ...

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

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 02/21 03/21 04/21

Dipòsits 1

Dipòsits de llars i empreses 5,2 10,1 9,0 9,2 10,1 10,6 11,5 10,6 ...
A la vista i estalvi 14,8 18,8 20,1 18,4 18,8 18,5 21,1 18,5 ...
A termini i preavís –2,9 1,4 –1,0 0,4 1,4 2,4 1,8 2,4 ...

Dipòsits d’AP 5,6 –21,2 –15,7 –13,8 –21,2 –23,6 –10,3 –23,6 ...
TOTAL 5,2 9,0 7,9 8,2 9,0 9,4 10,7 9,4 ...

Saldo viu de crèdit 1

Sector privat –0,1 4,6 0,5 2,1 4,6 5,1 5,0 5,1 ...
Empreses no financeres –3,7 10,5 1,0 4,4 10,5 11,1 11,8 11,1 ...
Llars - habitatges –1,3 2,1 –0,1 0,7 2,1 2,6 2,3 2,6 ...
Llars - altres finalitats 16,5 –1,2 1,5 1,3 –1,2 –1,0 –2,2 –1,0 ...

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

Taxa de morositat (%) 2 6,2 4,9 5,5 5,3 4,9 ... ... ... ...

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.



29  

DOSSIER | CONSUM EN PANDÈMIA: UNA RADIOGRAFIA PER GENERACIONS

MAIG 2021

05

Cada generació té un patró de consum propi. Els joves, més propensos al canvi i àvids de novetats, tendeixen a concentrar 
l’atenció dels anunciants i de les empreses de màrqueting amb la intenció d’atreure’ls i d’anticipar-se a les futures tendències de 
consum. Però la població adulta és el grup que aglutina la major part del consum: el 2019, la població entre 30 i 64 anys va realit-
zar el 73% de la despesa total amb targetes.1 Així mateix, els més grans de 65 anys tenen un major poder adquisitiu que en el 
passat i representen un percentatge cada vegada més elevat de la població: el 2020, 1 de cada 5 espanyols tenia 65 anys o més i, 
el 2035, el 26,5% de la població estarà en aquesta franja d’edat.2

Sabem que la COVID-19 ha afectat molt el consum, tant per les restriccions a la mobilitat com per la major incertesa econòmica.3 

Segons les dades de la comptabilitat nacional de l’INE, a Espanya, el consum privat va disminuir el 12,4% en termes reals el 2020, 
una caiguda fins i tot més intensa que la registrada pel PIB (del 10,8%). No obstant això, la COVID-19 ha afectat d’igual manera els 
hàbits de consum de cada generació o els mateixos tipus de béns? Com consumíem abans i durant la pandèmia?

Per respondre aquestes preguntes, ja que fonts públiques com l’enquesta de pressupostos familiars de l’INE només estan dispo-
nibles fins al 2019, utilitzem les dades internes de CaixaBank, que permeten desgranar l’evolució del consum de cada generació 
durant la pandèmia al llarg del 2020.4 Per fer-ho, analitzem les dades de pagaments amb targeta de 13,4 milions de clients de 
CaixaBank, completament anonimitzats i classificats en tres trams diferents d’edat: jove (de 18 a 29 anys), adult (de 30 a 64 anys) 
i sènior (de 65 anys en endavant). Els seus hàbits de consum són representatius del consum que realitza cada generació a Espa -
nya,5 i començarem estudiant-los en temps normals per poder-los comparar després amb el fatídic 2020.

Consum millennial (joves), adult i sènior en temps normals

A Espanya, en períodes sense restriccions a l’activitat (com el 
2019, any que prenem de referència), joves, adults i sèniors 
tenen una proclivitat diferent al consum de cada tipus de bé, 
resultat de les diferències en els preferències i en els recursos 
(vegeu el primer gràfic). La major part del consum dels sèniors 
es dedica a béns de primera necessitat (alimentació i farmàcia, 
el 44%), mentre que els adults i els joves hi destinen un per-
centatge menor (el 36% i el 22%, respectivament). En canvi, 
els joves són la generació que gasta més en oci (el 32%), molt 
per damunt dels adults i dels sèniors. La proporció del consum 
total dedicada a béns duradors (electrònica, tèxtil, mobles...) 
és més semblant entre generacions, al voltant d’un quart del 
total, tot i que amb diferències en funció de la tipologia. Per 
exemple, els joves dediquen, proporcionalment, gairebé la 
meitat del consum de duradors al tèxtil i als esports (el 47%), 
en relació amb el 41% dels adults i el 35% dels sèniors. Final-
ment, la proporció de consum destinada a turisme i a trans-
port és la més semblant entre generacions, les dues al voltant 
o una mica per sota del 10%, tot i que els nivells de despesa 
són diferents.6

Consum millennial, adult i sènior en temps de pandèmia

Durant els primers mesos de la pandèmia, les restriccions a l’activitat van afectar el consum de totes les generacions, que van 
reduir-lo de manera dràstica (mesurat en termes interanuals). A l’abril, es van observar les caigudes màximes, entre el 60 i el 80% 
en oci i restauració i en béns duradors, i es va arribar a superar el 85% en transport i en turisme (vegeu el segon gràfic). L’única 
excepció va ser la millora en el consum de béns de primera necessitat, que va experimentar augments superiors al 50%. Aquest 
augment es va endarrerir un parell de mesos en el cas dels sèniors, possiblement perquè, en molts casos, els familiars i els amics 
es van fer càrrec de la compra per a la seva gent gran.
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Nota: Dades internes de consum de targetes emeses per CaixaBank (exclou les retirades d’efectiu en caixers).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.

 

El consum de cada generació en temps normals...  
i en temps de pandèmia

1. Segons les dades internes de consum de targetes emeses per CaixaBank (exclou les retirades d’efectiu en caixers).
2. INE, «Proyecciones de población. 2020-2070».
3. Vegeu, per exemple, González, J. M., Urtasun, A. i Pérez, M. (2020), «Evolución del consumo en España durante la vigencia del estado de alarma: un análisis a partir 
del gasto con tarjetas de pago», Boletín Económico del Banco de España, núm. 3, 2020. O Cox, N. et al. (2020), «Initial Impacts of the Pandemic on Consumer Behavior: 
Evidence from Linked Income, Spending, and Savings Data», BFI Working Paper.
4. Per a un enfocament general, vegeu el Focus «Rastrejant el consum privat durant la crisi de la COVID-19», a l’IM07/2020.
5. La proporció de consum mitjà i de cada generació observat en les dades del Monitor de Consum de CaixaBank és molt semblant a la de l’enquesta de pressupostos 
familiars de l’INE en aquells tipus de béns comparables entre les dues bases de dades (alimentació i begudes, vestits i calçat o restaurants i hotels).
6. L’import mitjà de la despesa amb targeta d’un sènior el 2019 equivalia a la meitat del d’un adult (el 49%) i el d’un jove, al 91% del d’un adult.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/rastrejant-consum-privat-durant-crisi-covid-19?index=
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En els mesos posteriors, la recuperació va ser, però, més heterogènia per grups d’edat. El consum dels més grans en béns de pri-
mera necessitat va registrar augments superiors al dels joves i al dels adults, i de manera més persistent. En l’últim trimestre del 
2020, el consum dels sèniors en béns de primera necessitat va ser el 37% superior al del 4T 2019, 10 p. p. per damunt dels aug-
ments entre els joves i entre els adults. D’altra banda, el consum dels més grans en oci i restauració i en turisme es va recuperar 
més lentament que en les altres generacions, i només parcialment. En l’últim trimestre del 2020, el seu consum mitjà en oci i 
restauració era el 23% inferior al de l’any anterior i el del turisme, el 66% inferior. En canvi, els joves i els adults van realitzar, a 
l’estiu, una part important de la despesa en oci i restauració i en turisme que havien deixat de realitzar en els mesos anteriors. 
Sembla, doncs, que els sèniors van realitzar més substitució intratemporal de consum d’oci, restauració i turisme per béns de 
primera necessitat que les altres generacions. En canvi, els joves i els adults van realitzar més aviat una substitució intertemporal, 
en ajornar del 2T al 3T la despesa en oci i restauració i en turisme, en lloc de substituir-la per altres categories de béns. Aquestes 
diferències de comportament mostren que la recuperació de la demanda embassada d’oci i de turisme es va concentrar més en 
aquests dos grups el 2020. El grup sènior, però, podria jugar un paper més important a l’estiu del 2021, quan estarà ja vacunat i la 
llibertat de moviment serà major. D’altra banda, a mesura que avançava la tardor del 2020 i que augmentaven de nou les restric-
cions per controlar la segona onada, totes les generacions van tornar a reduir el consum en tots els tipus de béns.

En definitiva, l’heterogeneïtat de la recuperació del consum mostra que les preferències i les prioritats importen i que el consum 
postpandèmia podria ser diferent per a cada generació. En els següents articles, ho analitzem amb més detall per als casos del 
comerç electrònic, de l’ús d’efectiu i de mitjans digitals de pagament i amb la comparació de l’evolució del consum de cada gene-
ració amb la dels seus ingressos.

Josep Mestres Domènech i Eduard Llorens i Jimeno

Primera necessitat  

Espanya: despesa mitjana per client de cada generació i per tipus de despesa 
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1. És important destacar que les dades de despesa total inclouen les retirades d’efectiu en caixers. Per aquest motiu, la substitució dels pagaments en efectiu per 
pagaments amb targeta durant la pandèmia no tindria cap efecte sobre la nostra anàlisi.
2. La proporció de despesa e-commerce que calculem per a cada targeta es defineix com la ràtio entre els pagaments e-commerce i la suma de pagaments presencials 
amb targeta, de retirades d’efectiu i de pagaments e-commerce.
3. Maig és el primer mes complet després de l’esclat de la pandèmia amb un nivell de consum presencial suficient per dur a terme l’anàlisi (al març i a l’abril, les
restriccions a la mobilitat gairebé impossibilitaven qualsevol tipus de despesa que no fos per internet o de béns de primera necessitat).

És indubtable que la irrupció de la pandèmia ha desencadenat un canvi d’hàbits de consum en la nostra societat. Les mesures de 
distància social i de confinament imposades per combatre la COVID-19 han provocat que moltes de les compres que abans es 
feien de forma presencial, des d’una peça de roba fins a un electrodomèstic, s’hagin traslladat a internet. L’objectiu d’aquest 
article és dilucidar si aquest ús més intensiu del comerç electrò-
nic ha estat homogeni per a tots els grups d’edat i també si s’ha 
mantingut constant durant totes les fases de la pandèmia.

Per donar resposta a aquestes qüestions, com ja ho hem fet en 
el primer article d’aquest Dossier, hem recorregut a dades com-
pletament anonimitzades de pagaments amb targeta realit-
zats per 13,4 milions de clients de CaixaBank. Primer, calculem 
per a cada targeta quina proporció de la despesa total corres-
pon a compres per internet.1,2 Un cop obtinguda aquesta pro-
porció, assignem a cada targeta un grau de penetració de l’e-
commerce, que dividim en tres franges: només presencial (0% 
del total en despesa e-commerce), penetració mitjana (fins al 
50% del total en despesa e-commerce) i penetració alta (més 
del 50% del total en despesa e-commerce). Finalment, dividim 
el total de targetes en tres trams d’edat: jove (de 18 a 29 anys), 
adult (de 30 a 64 anys) i sènior (de 65 anys endavant).

Els resultats d’aquesta primera anàlisi es mostren en els tres 
primers gràfics, que recullen tres moments diferents de la 
pandèmia: maig,3 setembre i desembre. A simple vista, els 
números encaixen amb el que esperaríem. D’una banda, els 
sèniors són els que més consumeixen de forma exclusivament 
presencial; les dades ens diuen, per exemple, que, al maig del 
2020, el 76% dels clients en aquest tram d’edat només van uti-
litzar la targeta per fer compres presencials. En canvi, el per-
centatge de joves i d’adults que van consumir només presen-
cialment és significativament més baix (en especial entre els 
joves). De l’altra, en tots els trams d’edat, es pot observar una 
tendència històrica de creixement de l’e-commerce: a mesura 
que transcorren els anys, el percentatge de consum només 
presencial disminueix i queda compensat per un augment en 
la penetració mitjana i alta.

Entrant més en el detall de com la pandèmia ha impactat en la 
despesa en e-commerce en els tres trams d’edat, es pot obser-
var un resultat clar: la major acceleració d’aquest canal de ven-
des es va produir al maig i es va concentrar, principalment, en 
els joves (i, en menor mesura, en els adults). Si ens fixem en els 
joves, al maig del 2020, el 35% va dedicar una fracció superior 

La transició cap a l’e-commerce durant la pandèmia:  
tots per igual?
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2018 2019 2020 

Nota: L’eix horitzontal representa el percentatge de la despesa total dels joves corresponent a 
l’e-commerce i es divideix en tres franges (només presencial, �ns al 50% i més del 50%). L’eix vertical 
representa el percentatge de targetes en cada franja. Per construcció, la suma de les barres grises, 
blaves i taronges és 100% en cadascun dels tres mesos analitzats.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes. 

  

  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

N
om

és
 p

re
se

nc
ia

l 

Fi
ns

 a
l 5

0%
 

M
és

 d
el

 5
0%

 

N
om

és
 p

re
se

nc
ia

l 

Fi
ns

 a
l 5

0%
 

M
és

 d
el

 5
0%

 

N
om

és
 p

re
se

nc
ia

l 

Fi
ns

 a
l 5

0%
 

M
és

 d
el

 5
0%

 

Maig  Setembre  Desembre 

Espanya: distribució de la penetració 
de l’e-commerce en adults (2018-2020) 
(% sobre el total de targetes CaixaBank) 

2018 2019 2020 

Nota: L’eix horitzontal representa el percentatge de la despesa total dels adults corresponent a 
l’e-commerce i es divideix en tres franges (només presencial, �ns al 50% i més del 50%). L’eix vertical 
representa el percentatge de targetes en cada franja. Per construcció, la suma de les barres grises, 
blaves i taronges és 100% en cadascun dels tres mesos analitzats.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.
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al 50% de la despesa total amb targeta a compres d’e-commer-
ce. Aquesta xifra és molt superior a la registrada el 2018 i el 2019 
(el 15% i el 16%, respectivament). No obstant això, noti’s que 
aquesta acceleració en relació amb la tendència històrica es 
dilueix notablement al setembre, tant per als joves com per als 
adults, mentre que, al desembre, es torna a intensificar, mal-
grat que no tant com al maig. Aquesta heterogeneïtat de 
l’acceleració de l’e-commerce en relació amb la tendència his-
tòrica es pot associar a la severitat de les restriccions imposa-
des per combatre la propagació de la COVID-19: una part de 
l’acceleració del maig i del desembre s’explica clarament per la 
conjuntura.4

Seguint amb l’anàlisi dels joves, un comportament interessant 
que també mostren les dades és l’evolució del percentatge 
que només consumeix de forma presencial. Al maig del 2020, 
la caiguda en relació amb el 2019 va ser de 10 p. p., el doble 
que entre el 2018 i el 2019, la qual cosa ens fa pensar que, 
durant el confinament domiciliari, va haver-hi molts joves que 
van comprar per primera vegada per internet. Per analitzar si 
la importància d’aquest col·lectiu al mercat de comerç elec-
trònic ha variat en relació amb la d’anys anteriors, ens podem 
ajudar del quart gràfic, que recull el pes de la despesa dels 
nous usuaris sobre el total per als joves (i els adults) en cada 
mes analitzat. Aquests nous compradors joves van represen-
tar el 16%-23% (més al maig i menys al desembre) de la des-
pesa total en e-commerce realitzada per aquest grup d’edat el 
2020. En el cas dels adults, el pes d’aquests nous compradors 
va ser una mica inferior. Aquests pesos van descendint cada 
any, tal com és previsible, ja que, a mesura que el mercat de 
l’e-commerce creix, la despesa d’aquests nous usuaris sobre el 
total disminueix.

Un cas a part el formen els sèniors, un segment d’edat en què 
el consum per e-commerce no es va accelerar, en relació amb 
la tendència històrica, en cap dels tres mesos del 2020 analit-
zats (l’augment és molt similar al del 2019), tal com es recull al 
tercer gràfic. En aquest sentit, el col·lectiu sènior ha mostrat, durant la pandèmia, molta més rigidesa d’hàbits que els joves i que 
els adults,5 i, malgrat que pugui semblar una cosa circumstancial, aquesta persistència d’hàbits, tenint en compte que Espanya és 
un país on el col·lectiu sènior té un pes poblacional elevat, limita el creixement potencial del comerç electrònic a curt termini.

Eduard Llorens i Jimeno

4. Dels mesos analitzats, sens dubte el maig va ser el que va tenir més restriccions a la mobilitat i a l’activitat, ja que tot just s’havia iniciat la fase de desescalada del 
confinament domiciliari. En canvi, al setembre, les restriccions van ser molt més laxes i, al desembre, es van tornar a intensificar per acabar de combatre la segona 
onada de la pandèmia.
5. Això no ens hauria d’estranyar, ja que hi ha una àmplia literatura que documenta una relació positiva entre l’edat i la rigidesa del pensament i del comportament.
Vegeu, per exemple, Schultz, W. i Searleman, A. (2002), «Rigidity of thought and behavior: 100 years of research», Genetic Social and General Psychology Monographs.
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Espanya: distribució de la penetració 
de l’e-commerce en sèniors (2018-2020)
(% sobre el total de targetes CaixaBank) 

2018 2019 2020 

Nota: L’eix horitzontal representa el percentatge de la despesa total dels sèniors corresponent a 
l’e-commerce i es divideix en tres franges (només presencial, �ns al 50% i més del 50%). L’eix vertical 
representa el percentatge de targetes en cada franja. Per construcció, la suma de les barres grises, 
blaves i taronges és 100% en cadascun dels tres mesos analitzats.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.

  

 

27

33
30

27

30
28

23

 

25  

22  
25  

23  

19  

23  

19  

16  

20  
19  

15  

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

35  

Maig  Setembre  Desembre Maig  Setembre  Desembre 

Joves  Adults  

Espanya: pes dels nous usuaris 
d’e-commerce joves i adults (2018-2020) 
(% sobre el total de despesa e-commerce)

2018 2019 2020 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.  



33  

DOSSIER | CONSUM EN PANDÈMIA: UNA RADIOGRAFIA PER GENERACIONS

MAIG 2021

05

Aviat podrem tornar a sortir a sopar a un restaurant amb els amics, com abans. Després de gaudir del retrobament, del menjar 
i de la companyia, arribarà el moment de pagar el compte. Sense pensar-ho massa, el més probable és que el dividim i que 
cadascú pagui la seva part amb la targeta o amb el mòbil o que una persona es faci càrrec del total i que la resta li faci un bizum 
immediatament després. Aquesta situació, que ara ens sembla tan natural, no ho era uns pocs anys enrere, quan el més proba-
ble és que cadascú hauria pagat la seva part en efectiu. L’ús del telèfon intel·ligent per pagar el compte d’un restaurant o per 
repartir-lo entre els amics és el resultat de l’expansió dels avanços tecnològics, que, entre moltes altres transformacions, facilita 
el mitjà de pagament digital en lloc de l’efectiu.1 En els 20 últims anys, l’ús dels mitjans de pagament digitals ha augmentat de 
forma ininterrompuda a Espanya. Les compres amb targeta a Espanya han passat de prop de 1.000 milions d’operacions al 
començament dels anys 2000 a més de 4.500 milions el 2019.2 Durant aquest mateix període de temps, la retirada de diners en 
efectiu s’ha mantingut estable al voltant dels 900 milions d’operacions a l’any. Però totes les generacions se sumen a aquesta 
transició a la mateixa velocitat? En aquest article analitzarem com els joves, els adults i els sèniors3 estan passant del pagament 
en efectiu al pagament digital, a partir de les dades de pagaments amb targeta, de les retirades d’efectiu i de l’ús de bizum de 
13,4 milions de clients de CaixaBank, completament anonimitzats. En particular, ens centrarem en com la pandèmia que patim 
pot ser un revulsiu que relegui a un segon pla els diners en efectiu en el món postCOVID i en si aquest revulsiu arribarà a totes 
les generacions.

La reducció de l’ús d’efectiu dels últims anys es va intensificar durant la pandèmia

Segons les nostres dades, el 2019 (un món prepandèmia), els sèniors van retirar el mateix volum de diners en efectiu que el que 
van destinar a comprar amb targeta, mentre que la despesa amb targeta dels adults i dels joves ja se situava el 30% i el 40%, 
respectivament, per damunt de l’efectiu que van retirar. 
Aquest major ús de l’efectiu dels més grans en relació amb les 
generacions més joves s’ha observat en nombrosos països i és 
degut, en bona part, a una persistència d’hàbits.4 No obstant 
això, totes les generacions estan reduint l’ús de l’efectiu i aug-
mentant les compres amb targeta, tendència que la pandèmia 
va accelerar de manera significativa (vegeu el primer gràfic).5

L’ús de l’efectiu durant els primers mesos de la pandèmia es va 
reduir de manera molt intensa en totes les generacions. A 
l’abril (vegeu el segon gràfic), els sèniors van retirar, de mitja-
na, el 40% menys d’efectiu que en el mateix mes de l’any ante-
rior; els adults, el 46% menys, i els joves, el 51% menys. No 
obstant això, a partir del juny, els més grans van tornar ràpida-
ment a retirar el mateix volum d’efectiu que un any abans (o 
només lleugerament per sota). En canvi, aquesta recuperació 
va ser només parcial per als adults i per als joves: el menor ús 
de l’efectiu es va mantenir al llarg de la segona meitat del 2020 
(entre el juny i el desembre, van retirar, de mitjana, al voltant 
del 15% i del 22% menys d’efectiu que un any enrere, respectivament), la qual cosa podria indicar un canvi que podria persistir 
en el món postpandèmia. Així, amb la crisi sanitària s’hauria accelerat no solament la transició cap a l’e-commerce (com s’analitza 
a l’article anterior), sinó també cap a un major ús dels pagaments amb mitjans digitals.

Del bitllet a bizum: l’empenta intergeneracional de la pandèmia  
als mitjans de pagament digitals

1. Per a més informació sobre l’evolució de l’ús dels diners, vegeu el Dossier «Els diners: passat, present i futur», a l’IM05/2018.
2. Banc d’Espanya (2021), Estadísticas sobre tarjetas de pago (https://www.bde.es/f/webbde/SPA/sispago/ficheros/es/estadisticas.pdf).
3. Cada generació està classificada de la següent manera: jove (de 18 a 29 anys), adult (de 30 a 64 anys) i sènior (de 65 anys endavant).
4. Vegeu Bagnall, J. et al. (2014), «Consumer cash usage: a cross-country comparison with payment diary survey data», ECB Working Papers, núm. 1.685.
5. Aquest resultat també ha estat trobat en altres estudis. Vegeu, per exemple, «The paradox of banknotes: understanding the demand for cash beyond transactional 
use», al Butlletí Econòmic del BCE 2/2021.

 

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

Espanya: retirades d’efectiu de cada generació 
(% de la despesa total en targetes) 

Jove  Adult  Sènior 

Nota: Volum d’efectiu retirat amb targeta en relació amb el volum total de les compres amb 
targetes i de les retirades d’efectiu de cada generació.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.
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L’ús de bizum com a mitjà de pagament augmenta  
de forma exponencial

Un dels mitjans de pagament electrònic que ha vist augmentar 
de forma exponencial el seu ús a Espanya ha estat bizum. 
Bizum és una solució de pagament per mòbil de la banca 
espanyola que permet enviar i rebre diners només amb el 
número de telèfon mòbil de l’altra persona. El seu ús ja estava 
creixent ràpidament abans, però la pandèmia el va accelerar, 
en particular entre els joves i els adults (vegeu el tercer gràfic). 
Al desembre del 2020, els joves ja usaven bizum per a l’11,6% 
de les despeses (concepte que inclou les compres pagades 
amb targeta, les retirades d’efectiu en caixers i els pagaments 
realitzats amb bizum), 7,5 p. p. més que al desembre del 2019. 
Per la seva banda, els adults n’havien augmentat l’ús fins al 
4,5% del total de les despeses (un any abans era de l’1,0%). Els 
sèniors també es van sumar a la tendència, però van més 
endar  rerits: al desembre del 2020, van realitzar l’1,4% del total 
de les despeses a través de l’aplicació (xifra que cal comparar 
amb el 0,2% d’un any abans).

En definitiva, els resultats de la nostra anàlisi mostren que to -
tes les generacions utilitzen més mitjans de pagament digitals 
i amb més freqüència, tot i que ho fan a un ritme diferent. Els 
jo  ves tenen el mòbil llest a la butxaca com un mitjà de paga-
ment habitual, mentre que els adults treuen la targeta de la 
cartera. Fins i tot els sèniors també augmenten l’ús de paga-
ments digitals, tot i que l’acceleració en l’adopció no ha estat 
tan marcada com en els altres grups d’edat. Aquests resultats, 
en conjunt, són encoratjadors en un context en què els bancs 
centrals –entre ells el BCE– estan analitzant els pros i els con-
tres de les monedes digitals i el seu disseny òptim.6 La creació 
d’una moneda digital comporta múltiples reptes, com qües-
tions de privacitat o un potencial impacte sobre l’estabilitat 
financera en funció de com es dissenyi. L’evidència mostrada 
en aquest article també subratlla la importància de concebre 
la moneda digital com una opció que pot servir per comple-
mentar l’efectiu i altres instruments de pagament, però no per 
reemplaçar-los.

Josep Mestres Domènech i Eduard Llorens i Jimeno

6. Per a més detalls, vegeu l’article «Bancs centrals i monedes digitals: un repte majúscul i no exempt de dificultats», al Dossier de l’IM04/2021.
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La crisi econòmica que ha provocat la COVID-19 no afecta tots els col·lectius per igual, com ja ho hem testificat en altres articles 
de l’Informe Mensual des de l’inici de la pandèmia.1 En aquest article analitzarem, a partir de dades internes de CaixaBank anoni-
mitzades, si s’han observat diferències importants en els ingressos i en les despeses dels espanyols en funció de la generació a la 
qual pertanyen. Per obtenir una fotografia dels ingressos,2 hem tingut en compte les principals fonts: nòmines, prestacions 
d’atur, pensions públiques, ajuts públics i cobraments de plans de pensió privats. Pel que fa al consum,3 hem examinat els movi-
ments amb targetes i les retirades d’efectiu dels caixers i hem inclòs també els rebuts domiciliats.

Els joves són els més castigats per la COVID-19

Un dels principals resultats que obtenim en analitzar les dades4 és que, en els tres trimestres del 2020 afectats per la pandèmia, 
la caiguda interanual dels ingressos va ser molt més pronunciada per a les persones joves (entre 18 i 29 anys) que per als adults 
(entre 30 i 64 anys) i per als sèniors (de 65 en endavant), tal com es recull al primer gràfic.
De fet, el 2020, la caiguda dels ingressos mitjans dels joves hauria quadruplicat la dels adults.5 En canvi, els ingressos mitjans dels 
sèniors van augmentar en termes interanuals en tots els trimestres de l’any passat i van créixer l’1,1% en relació amb el 2019, un 
resultat lògic si tenim en compte la revaloració de les pensions implementada el 2020.
Quan analitzem les caigudes dels ingressos trimestre a trimestre, no és estrany que les caigudes més rellevants dels ingressos 
patides pels joves i pels adults es produïssin en el 2T –els ingressos dels sèniors, en canvi, no se’n van ressentir–, ja que l’activitat 
econòmica va estar molt afectada pel confinament, en especial a l’abril, el mes amb més restriccions. En el 3T, observem que, mal-
grat que els ingressos dels adults van continuar en terreny negatiu en termes interanuals, es van aconseguir recuperar a més velo-
citat que els ingressos dels joves. Finalment, en el 4T, els ingressos tant dels joves com dels adults van veure frenada la progressió 
incipient arran de l’arribada de la segona onada de la COVID-19. En concret, la major caiguda dels ingressos del 4T es va registrar al 
novembre, mes en què es van reactivar les restriccions a tot el territori per fer front a la nova onada.
Si ens fixem en el consum, destaca que la seva evolució per a cada generació ha estat paral·lela a la dels ingressos. Un cas paradig-
màtic és el 2T: malgrat que les mesures de confinament van ser generalitzades i regien de manera similar per a tots els ciutadans, la 
caiguda del consum dels joves va ser molt més intensa que la dels adults, mentre que els sèniors van reduir el consum de forma més 
suau. És més, en el 3T, moment en què, coincidint amb l’arribada de l’estiu, es va produir la desescalada, la variació interanual del 
consum es va situar en terreny positiu per als sèniors, quelcom que no va succeir ni entre els joves ni entre els adults.

Anàlisi per quintils de renda: no solament l’edat importa

Abans de concloure, estudiem si aquestes diferències en l’evolució dels ingressos i de les despeses obeeixen, només, a la demo-
grafia o si també és important tenir en compte el nivell d’ingressos.6 Al segon gràfic es descriu la variació el 2020 dels ingressos i 
del consum mitjans per a cada generació i, dins de cada generació, per a cada quintil d’ingressos.

Ingressos i despeses entre generacions en temps de pandèmia

1. Vegeu, per exemple, el Dossier «L’impacte de la COVID-19 sobre la desigualtat a Espanya», a l’IM11/2020.
2. En particular, en la mostra per a cada mes del 2019 i del 2020, incloem les persones amb ingressos i les persones amb despeses que, malgrat tenir ingressos nuls, van 
tenir ingressos en un mínim de 3 dels 12 mesos anteriors. En aquest article, utilitzem ingressos mitjans. Per al 2020, obtenim una caiguda dels ingressos del 2%, a mig 
camí entre la caiguda de les rendes de les famílies (el –1%) calculada per l’Agència Tributària i la caiguda de la renda bruta disponible (el –3,3%) de l’INE.
3. Utilitzem el consum mitjà.
4. En la nostra mostra, tenim uns cinc milions d’observacions cada mes.
5. Caiguda del 8,1% i del 2% per als joves i per als adults, respectivament.
6. Calculem els quintils d’ingressos el mes de gener del 2019 i del 2020. La mostra se selecciona amb els mateixos criteris que en l’anàlisi prèvia: tenir ingressos en un 
mes o ingressos en, almenys, tres mesos dels 12 anteriors si són nuls. A més a més, cal que les persones formin part de la mostra al gener.
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En analitzar la variació dels ingressos, es desprèn clarament que tant el seu nivell com l’edat són dimensions molt rellevants. En 
concret, és especialment intensa la caiguda dels ingressos dels joves del primer quintil i destaca també el seu descens entre els 
adults amb menys ingressos. A mesura que progressem de quintil, la caiguda dels ingressos dels joves s’atenua de forma consi-
derable (de fet, al quintil superior, la variació interanual és positiva), mentre que només els adults del primer quintil van veure 
reduïts els ingressos. Finalment, els sèniors van veure augmentar els ingressos en tots els quintils.

Els resultats vinculats al consum també són reveladors. En primer lloc, d’acord amb les dades agregades per generació, els joves 
van reduir el consum més que els adults, i els adults més que els sèniors per a tots els quintils. En segon lloc, la caiguda del con-
sum dels joves i dels adults va ser notable per a tots els quintils, i, a diferència dels ingressos, no s’observa una relació clara de 
menors caigudes a mesura que augmenten els ingressos. En tercer lloc (i, possiblement, aquesta és la troballa que crida més 
l’atenció), observem que, per al gros de la població –adults i sèniors–, les caigudes més importants del consum les van protago-
nitzar les persones amb ingressos més alts. Aquesta dada pot semblar sorprenent, però, en realitat, tindria lògica si el percentat-
ge del consum que destinen les persones amb un poder adquisitiu elevat a les categories de béns que més han caigut –en estar 
més afectades per les restriccions– fos major que per a la resta dels quintils. Aquesta és, precisament, la conclusió a la qual va 
arribar el Banc d’Espanya en un estudi recent7 en observar que les partides de despesa més afectades per les mesures de conten-
ció –fonamentalment, les vinculades a una major mobilitat i a una major interacció social, com els serveis de transport, els serveis 
recreatius i culturals, els paquets turístics i els hotels, cafès i restaurants– pesen més en la despesa de les llars amb rendes més 
elevades. Aquest resultat té conseqüències importants a nivell macroeconòmic, ja que les persones amb ingressos elevats solen 
tenir una menor propensió marginal al consum que les dels quintils baixos. Això tendirà a mitigar l’efecte de la demanda embas-
sada sobre la recuperació postpandèmia.8

En definitiva, en aquest article, hem constatat que els grans perjudicats de la COVID-19 han estat els joves, en especial els que 
tenen uns ingressos més baixos. Els treballadors adults amb ingressos baixos també els han vist reduïts de forma considerable, i 
la resta d’adults han capejat el temporal amb més fortuna. Finalment, els sèniors no han vist afectat el nivell d’ingressos, però sí 
que han reduït el consum, tot i que menys que els adults i els joves. Aquests patrons, que coincideixen amb els de la resta de 
consumidors europeus,9 ens permeten afirmar amb més rotunditat que la pandèmia té un impacte molt diferent en funció de la 
generació, també en l’economia domèstica.

Javier Garcia-Arenas, Alberto Graziano, Josep Mestres i Eduard Llorens i Jimeno

7. Vegeu Cuenca, J. A., Martínez Carrascal, C. i del Río, A., «El ahorro de los hogares durante la pandemia y sus posibles efectos sobre la reactivación futura del consu-
mo», Boletín Económico, 1/2021, informe trimestral de l’economia espanyola del Banc d’Espanya. Analitzen el pes de la despesa de les diferents categories de béns per 
a cada quartil amb microdades de l’enquesta de pressupostos familiars del 2019.
8. Vegeu el Focus «El paper del consum embassat en la recuperació de la zona de l’euro el 2021», a l’IM05/2021.
9. Un estudi recent de la Comissió Europea conclou que la situació financera dels consumidors europeus durant els 12 últims mesos ha empitjorat de forma dràstica 
per als més joves, mentre que s’ha mantingut gairebé sense canvis per als més grans. Comissió Europea (2021), «European Business Cycle Indicators 1st Quarter 2021», 
Technical Paper 047.
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-18 

-16 

-14 

-12 

-10 

-8 

-6 

-4 

-2 

0 

Primer quintil Segon quintil  Tercer quintil  Quart quintil  Cinquè quintil 

Espanya: consum del 2020 per quintils d’ingressos  
Variació interanual (%)  

(Vegeu una versió estesa d’aquest article  
a caixabankresearch.com)

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/paper-del-consum-embassat-recuperacio-zona-leuro-2021
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Els factors que 
expliquen el rebot de  
la inflació a la zona  
de l’euro

La inflació ha repuntat amb 
força al començament del 2021.  
És només per factors tècnics i temporals? 
Condicionaran l’actuació del BCE?

Reptes dels bancs 
centrals al món 
postpandèmia

La inflació, les seqüeles que 
deixarà la pandèmia en els 
plànols monetari i fiscal o 
l’auge dels diners digitals són 
alguns dels grans reptes als quals s’enfronten 
els bancs centrals. Juntament amb aquests 
reptes, aconseguiran els bancs centrals 
preservar la independència davant 
l’emergència de forces que podrien 
qüestionar-la?

Nou paquet fiscal als 
EUA: sobreescalfament  
a la vista?

Hi ha veus que alerten sobre 
els riscos de sobreescalfament 
de l’economia nord-americana, una idea  
que ha mogut els mercats financers en els 
primers compassos del 2021. És un risc real? 
Provocarà repunts forts i/o persistents  
en la inflació?

Balanç de situació dels 
sectors «intermedis»  
a Espanya 

Alguns sectors han patit  
un impacte enorme per la 
pandèmia, mentre que uns altres han pogut 
continuar creixent, mentre que d’altres han 
pogut continuar creixent. Què ha passat amb  
la resta, amb aquells que se situen entre un 
extrem i l’altre?

Informe Sectorial 
Turisme

L’any 2020 ha estat molt dur 
per a la indústria turística.  
En el nostre darrer Informe 
Sectorial, repassem les 
perspectives del turisme el 
2021 i aprofundim en l’impacte  
de la COVID-19 sobre el sector.

Com ha afectat  
la COVID-19 la 
desigualtat?

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 l’aplicació de tècniques de big data.  
Visualitza-ho i descarrega’t les dades a:  
https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/ca/

Turisme
Informe Sectorial

1r semestre 2021 L’inici d’una recuperació  
necessària 

La necessitat 
d’alçar el vol  

el 2021 

Turisme en rebaixes: 
el paper de l’ajust 

dels preus hotelers 
en la recuperació

El turisme rural  
com a resposta  

a la COVID-19

https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/ca/





