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Els últims mesos s’han caracteritzat per l’acceleració de les campanyes de vacunació, per la millora de la confiança i 
per l’augment de la mobilitat. Tot això es reflecteix en una reactivació generalitzada de la demanda mundial, que 
aprofita l’existència d’unes condicions financeres molt favorables i el suport dels estímuls fiscals i de l’alliberament 
de l’estalvi embassat. En condicions normals, la flexibilitat que han proporcionat les cadenes de valor a l’oferta glo-
bal hauria de permetre satisfer aquest increment de la demanda sense gaires friccions. Però, després d’un any de 
tancaments i de restriccions, amb escassa visibilitat per a les empreses, preocupa que ni els nivells d’existències ni 
les cadenes logístiques puguin estar prou greixades per respondre amb rapidesa al major repunt de les despeses 
pública i privada dels 15 últims anys.

Per tant, totes les bones notícies en l’àmbit de l’activitat van acompanyades de senyals de pressions a l’alça sobre la 
inflació, el millor termòmetre a l’hora de reflectir els desajustaments entre l’oferta i la demanda. És cert que, ara com 
ara, les tensions estan molt localitzades en l’àmbit de les primeres matèries, mentre que les lectures més tendencials 
de preus estan lluny de nivells preocupants, la qual cosa deixa entreveure que una bona part de l’ascens és degut a 
factors transitoris que haurien d’anar desapareixent durant la segona part de l’any. Però, quan la inflació ja s’ha situat 
en el 4,2% als EUA (amb el risc de tocar el 5% aquest estiu per primera vegada des del 2008) i en el 2,4% a Alemanya, 
és normal que els inversors comencin a mostrar un cert nerviosisme.

Sobretot, perquè els preus de producció ja reflecteixen l’encariment de les primeres etapes de les cadenes de valor, 
tant als EUA (el 6,1%) com a Europa (el 7,6%), com era d’esperar per l’escassetat de productes com els semiconduc-
tors, inputs essencials en molts sectors. No obstant això, el més inquietant són alguns colls d’ampolla que es detec-
ten al mercat laboral. Per exemple, en l’últim ISM del sector manufacturer als EUA, els empresaris han manifestat que 
les dificultats per contractar treballadors són la seva principal font de preocupació a curt termini (per damunt de la 
pandèmia), malgrat que encara falta per recuperar gairebé un terç de l’ocupació perduda als EUA (8 milions de llocs 
de treball). Sent conscients que les distorsions causades en l’oferta de treball per les generoses ajudes governamen-
tals o pel tancament de les escoles s’han d’anar diluint amb el temps, no hem de descartar que la pandèmia estigui 
provocant efectes duradors sobre la flexibilitat de l’oferta de treball.

Volíem més inflació i ja la tenim, però, com ens recorda el vell proverbi xinès, «vés amb compte amb el que desitges, 
perquè es podria fer realitat». Ara com ara, la bona notícia és que, després de l’augment del pendent de la corba de 
tipus d’interès que es va produir a l’inici de l’any als EUA, els mercats reaccionen amb molta tranquil·litat, sense gai-
rebé canvis en les expectatives d’evolució dels tipus d’interès. És a dir, malgrat que els bancs centrals fa gairebé una 
dècada que combaten un enemic molt diferent (la deflació), els mercats continuen confiant en la seva capacitat per 
anticipar-se si el risc de reescalfament econòmic augmenta. Una anticipació que limitaria els efectes que puguin 
tenir les sorpreses a l’alça en preus sobre les expectatives de tipus d’interès i sobre la rendibilitat del deute a llarg 
termini. De moment, encara hi ha marge des de les rendibilitats actuals del bo nord-americà (l’1,6%) fins a la zona 
que podria provocar turbulències.

En definitiva, tot i que fos esperat, l’augment de la inflació causa incomoditat, pels elevats nivells assolits i pel risc 
de persistència en la zona actual durant un temps superior al digerible sense ensurts per als inversors. En el nostre 
cas, continuem esperant una caiguda gradual a partir de l’estiu, tot i que veiem més risc en l’evolució dels preus als 
EUA que a Europa. No obstant això, no donem per descomptat que els factors estructurals que han moderat la 
inflació en les últimes dècades (globalització, envelliment de la població, etc.) hagin de frenar de forma automàtica 
qualsevol conat de repunt en els preus en circumstàncies tan especials com les actuals. En termes conjunturals, la 
política econòmica mai havia tingut un biaix tan expansiu quan el cicle econòmic ja està enlairant, i, a més a més, 
s’aproximen canvis (ajust de les cadenes de valor per reduir-ne la fragilitat, augments de la fiscalitat empresarial, 
etc.) que poden tenir efectes sobre el procés de fixació de preus. La clau és si, com pensen molts economistes 
(entre ells, Paul Krugman), ens trobem davant una economia que, simplement, patina en intentar passar de 0 a 100 
en poc temps i que, per tant, inercialment, recuperarà amb facilitat l’estabilitat. O, en canvi, com opina una altra 
part de l’acadèmia (Summers, etc.), el reescalfament provocat per una política de demanda excessivament expan-
siva pot posar a prova la solidesa del motor econòmic. En tot cas, el que sembla clar és que aquest serà el tema que 
caldrà seguir en els propers mesos.

José Ramón Díez
Juny de 2021

Hem de parlar de la inflació
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Cronologia

Agenda

 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).

JUNY 2021 JULIOL 2021

 2  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juny).
 8  Portugal: xifra de negocis a la indústria (maig).
 9  Portugal: comerç internacional (maig).
12   Espanya: comptes financers (1T).
15   Portugal: activitat turística (maig).
22   Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (maig).
 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
27 Portugal: crèdit al sector privat no financer (juny).
27-28  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
29 Espanya: enquesta de població activa (2T).
  Espanya: avanç de l’IPC (juliol).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (juliol).
  EUA: PIB (2T).
30  Espanya: avanç del PIB (2T).
  Espanya: execució pressupostària de l’Estat (juny).
  Portugal: avanç del PIB (2T).
  Zona de l’euro: PIB (2T).

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.

FEBRER 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.

ABRIL 2021

 2  El Regne Unit es converteix en el primer país occidental 
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

MARÇ 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 capa-
citat 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.

MAIG  2021

10   Nova crisi entre Israel i Hamàs amb atacs a Israel i a la 
Franja de Gaza durant dues setmanes. L’alto el foc es va 
establir al final del mes.

19  La UE obre les fronteres als turistes vacunats amb la 
pauta completa.

20  Cimera Mundial de la Salut organitzada pel G-20 i per 
la UE en què es dona suport a una major producció i a 
la distribució de vacunes als països pobres.

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
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fiança perquè prenem el pols a l’activitat econòmica en temps 
real. Ja fa diversos trimestres que els dos principals protagonis
tes de l’economia mundial, els EUA i la Xina, es troben en plena 
recuperació. A Europa i a Espanya s’ha fet esperar, però final
ment també ha arribat. L’indicador de consum de CaixaBank 
Research ho reflecteix amb claredat: la despesa dels espa 
nyols, que aproximem amb la suma de la retirada d’efectiu 
dels caixers i dels pagaments amb targeta, va superar, durant 
el mes de maig, el nivell observat abans de la pandèmia, al 
maig del 2019. El creixement intertrimestral del PIB es podria 
situar al voltant del 2% en el 2T. El flanc econòmic convida a 
l’optimisme. Si la COVID19 no muta i si les vacunes continuen 
sent tan efectives i es continuen distribuint a bon ritme, el 
repunt de l’activitat serà molt notable en els propers trimes
tres. El creixement del PIB podria assolir el 6% enguany i apro
parse al 5% el 2022, i els riscos podrien estar esbiaixats a 
l’alça. El consum i la inversió podrien repuntar amb més força 
del que es preveu si la demanda embassada s’activa ràpida
ment. El sector exterior es beneficiarà de la recuperació del 
tu  risme i del comerç mundial.

Però ara també prenem el pols a la situació social en temps 
real i sabem que les conseqüències de la pandèmia haurien 
estat devastadores si no haguéssim tingut un estat del benes
tar avançat. A més a més constatem que cal continuar desen
volupantlo, ja que hi ha grups de població que no estan re 
bent prou suport. L’experiència dels últims anys ens ha 
mos  trat que la cohesió social és imprescindible, tant des d’un 
punt de vista econòmic com polític.

En l’àmbit polític i institucional som davant una fita històrica: 
la posada en marxa del programa NGEU a nivell europeu. 
L’elevada quantitat de fons que es començaran a mobilitzar 
en els propers mesos hauria d’apuntalar la recuperació econò
mica. I les reformes econòmiques que s’estan dissenyant, si 
s’implementen, haurien de servir per fer més eficient el procés 
productiu i més eficaces les polítiques públiques, per reforçar 
la cohesió social i territorial, per transitar de manera ràpida 
cap a una economia més respectuosa amb el medi ambient i 
per enfortir la governança de les institucions europees i 
espanyoles. Però l’elevada polarització política i social que 
regna a Europa ens obliga a ser cautelosos. Fins a quin punt es 
podran implementar de manera efectiva els programes que 
s’han presentat? Fins a quin punt els recels entre els països 
europeus es mantindran calmats? Els riscos que això compor
ta no són menors ja que el nivell de deute públic amb què 
finalitzem la crisi de la COVID19 és molt elevat, i la pau social 
de la qual encara gaudim és fràgil.

Ens tornem a trobar al final del túnel, però aquest cop sabem 
que no hi ha una única sortida. La inèrcia ens porta a la recu
peració. Tornar al punt en què estàvem abans de la pandèmia 
és temptador després de tant de patiment, però la convicció 
ens ha de dur cap a la reconstrucció. Hem de fixar el rumb cap 
a una destinació que sigui sostenible a nivell econòmic, social, 
mediambiental i territorial.

Oriol Aspachs

«Al final del túnel.» Amb aquest títol obríem l’Informe Mensual 
del novembre del 2009. Resàvem: «després de diversos i llargs 
trimestres de recessió, els dos principals protagonistes de 
l’economia mundial, els EUA i la zona de l’euro, van registrar 
creixements de l’activitat». Ens vam centrar en la descripció 
de la capacitat de recuperació del consum, de la inversió i del 
sector exterior i vam situar la Xina en un altre nivell, a la secció 
d’economies emergents. És un esquema d’anàlisi de conjun
tura clàssic i ben consolidat en la professió que practicàvem a 
contracor perquè intuíem que no era del tot útil per capturar 
les tendències de fons que acaben condicionant la realitat 
econòmica. Quatre anys després vam canviar de cap a peus 
l’estructura de l’Informe Mensual per donar cabuda a aquestes 
consideracions. Els bancs centrals havien adquirit protagonis
me durant la crisi, però esperàvem que ràpidament «[centres
sin] tots els esforços a estudiar com retirar de forma ordenada 
l’extraordinària injecció monetària». Emfatitzàvem la necessi
tat de dur a terme reformes estructurals, però la bíblia econò
mica encara no havia incorporat en les seves pàgines la 
importància de tenir en compte els aspectes polítics, socials i 
institucionals per valorar l’oportunitat i la capacitat de durles 
a terme.

A l’octubre del 2013 tornàvem a tenir la sensació de trobar
nos al final del túnel. Va ser més llarg i fosc del que semblava 
el 2009. La bona marxa dels indicadors d’activitat, que llavors 
ens oferien informació de la situació econòmica amb dos o 
tres mesos de retard, ens va empènyer de nou a encapçalar 
aquesta secció amb un missatge relativament optimista: 
«Recuperació econòmica i focus d’inestabilitat política». Des
prés de l’experiència dels últims anys, ja no ens pronunciàvem 
de manera assertiva. Mai més ho tornaríem a fer. El contra
punt el vam començar a situar en un àmbit que acabaria sent 
clau, la política. Ja havia guanyat protagonisme, però de 
moment només es percebia com un mal de cap per a la recu
peració econòmica. Encara no enteníem els factors de fons 
que la bloquejaven i que la continuarien bloquejant a gairebé 
tots els països. La Xina era l’excepció. La Xina anava per lliure.

La política monetària havia adquirit un paper central i actuava 
de calmant. Anestèsia total. La Fed «ajorna la reducció dels estí
muls fins que la recuperació estigui consolidada». El BCE «està 
disposat a efectuar una nova subhasta de liquiditat» si és neces
sari. Amb el pas dels anys quedarà clar que el suport que poden 
oferir els bancs centrals, tot i ser substancial, també té els seus 
límits. Vam incorporar a la narrativa econòmica de manera 
diàfana els aspectes institucionals per valorar la capacitat de 
recuperació de l’economia, però ens equivoquem quan només 
posem el focus a Europa, «és clau que s’enforteixi la governança 
de les institucions europees». Continuàvem emfatitzant sense 
gaire èxit, però encara amb més convicció i afany, la necessitat 
de dur a terme reformes per fer més eficient el procés produc
tiu. Els aspectes socials encara no rebien atenció, però comença
rien a rebrela en els anys següents, fins a convertirse en un 
element central de qualsevol anàlisi econòmica. Com ha de ser.

Juny del 2021: «Recuperació o reconstrucció?». Ens tornem a 
trobar al final del túnel. Ara ho podem afirmar amb més con

Recuperació o reconstrucció?



4  

PREVISIONS

JUNY 2021

06
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 2,00 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 –0,25 0,00

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 2,06 –0,02 –0,36 –0,57 –0,26 –0,06

Deute públic 5 anys 3,91 2,59 0,36 –0,09 –0,41 –0,10 0,12

Deute públic 10 anys 4,42 3,60 1,42 0,44 0,05 0,35 0,50

Prima de risc 11 178 117 71 62 60 50

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 4,02 –0,18 –0,34 –0,61 –0,16 0,05

Deute públic 5 anys 3,96 4,67 0,47 –0,12 –0,45 –0,11 0,14

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

Prima de risc 19 353 147 67 60 60 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 0,88 0,85

USD/GBP (lliures per dòlar) 0,59 0,64 0,79 0,76 0,74 0,75 0,73

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



5  

PREVISIONS

JUNY 2021

06
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 4,6

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

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

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

Alemanya 1,6 1,3 1,3 0,6 –5,1 3,2 3,7

França 2,2 0,8 1,8 1,5 –8,2 5,7 3,8

Itàlia 1,5 –0,5 0,8 0,3 –8,9 4,3 3,9

Portugal 1,5 0,0 2,9 2,5 –7,6 3,7 4,7

Espanya 3,7 0,3 2,4 2,0 –10,8 6,0 4,8

Japó 1,4 0,5 0,6 0,0 –4,7 2,3 2,2

Regne Unit 2,9 1,1 1,3 1,4 –9,8 7,0 5,7

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

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

Índia 9,7 6,8 7,3 4,8 –7,0 9,2 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 4,8 2,7

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 4,3 3,4

Polònia 4,2 3,4 5,4 4,8 –2,7 4,2 4,8

INFLACIÓ

Mundial 4,1 3,7 3,6 3,5 3,2 3,8 3,2

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

Estats Units 2,8 1,7 2,4 1,8 1,2 3,2 2,0

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

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

França 1,8 1,2 2,1 1,3 0,5 1,9 1,2

Itàlia 1,9 1,5 1,2 0,6 –0,1 1,7 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 1,7 1,3

Japó –0,3 0,3 1,0 0,5 0,0 0,2 0,7

Regne Unit 1,9 2,4 2,5 1,8 0,9 1,7 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 1,2 1,6

Índia 4,5 8,0 3,9 3,7 6,6 4,3 5,1

Brasil 7,3 6,1 3,7 3,7 3,2 5,2 3,8

Mèxic 5,2 4,2 4,9 3,6 3,4 4,2 3,4

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 4,1 2,9

  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 1,9 3,6

Consum de les AP 2,3 –0,6 0,6 0,7 0,4 3,5 0,5

Formació bruta de capital fix –0,3 –2,0 6,2 5,4 –2,0 3,9 7,9

Béns d’equipament 6,2 2,0 9,2 4,3 – – –

Construcció –1,9 –4,4 4,7 7,2 – – –

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,3 –0,5 3,1 2,8 –4,6 2,5 3,9

Exportació de béns i serveis 5,2 4,0 4,2 4,0 –18,7 12,2 8,4

Importació de béns i serveis 3,6 2,2 5,0 4,7 –12,1 8,8 6,2

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

Altres variables

Ocupació 0,4 –0,6 2,8 1,2 –1,9 0,5 1,5

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

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 –0,5 0,0

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

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

  Previsions

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

Economia espanyola
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 3,6 –0,6 1,8 0,9 –12,4 6,6 5,0

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

Formació bruta de capital fix 5,6 –2,8 6,1 2,7 –11,4 6,6 5,3

Béns d’equipament 4,9 –0,5 5,4 4,4 –13,0 15,9 5,5

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

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

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

Importació de béns i serveis 7,0 –0,3 4,2 0,7 –15,8 10,1 5,9

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

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,5 20,5 15,3 14,1 15,5 15,7 14,6

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

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

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 –8,6 –6,0

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

  Previsions
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Els mercats financers tornen  
a l’optimisme cautelós

L’ànim inversor: entre recuperació econòmica, COVID-19 i 
riscos inflacionistes. Al maig, l’avanç de la recuperació econò-
mica, sobretot a la zona de l’euro, va afavorir una major apetèn-
cia pels actius de risc. Els indicadors d’activitat, com els PMI, es 
van situar en nivells clarament superiors als 50 punts i van anti-
cipar el que pot ser un rebot significatiu del PIB en el 2T (per a 
més detalls, vegeu la secció d’Economia Internacional). Així 
mateix, la campanya de resultats empresarials va acompanyar 
la millora del sentiment inversor, perquè el 87% de les empre-
ses de l’S&P 500 van aconseguir batre les expectatives que el 
consens atorgava als seus beneficis (el 72% en el cas de 
l’Eurostoxx 600). No obstant això, alguns elements, com 
l’augment de casos de COVID-19 a Àsia o els temors d’un repunt 
sostingut de la inflació, principalment als EUA, que forci una 
retirada prematura dels estímuls monetaris, van limitar els 
moviments a l’alça al mercat de la renda variable. En qualsevol 
cas, els missatges dels principals bancs centrals apunten encara 
en la mateixa direcció: tant els membres del BCE com els de la 
Reserva Federal estimen que el repunt de la inflació serà tem-
poral i, per al cas de la zona de l’euro en particular, creuen que 
serà necessari mantenir una política monetària acomodatícia 
durant força temps per dur la inflació a mitjà termini cap al seu 
objectiu. Ara bé, algunes veus dins el FOMC i, fins i tot, dins el 
Consell de Govern del BCE suggereixen que una part d’aquests 
estímuls s’haurien de començar a reduir.

Els bancs centrals donaran més pistes al juny sobre les 
compres d’actius. Malgrat que tant la Fed com el BCE mante-
nen que el rebot de la inflació és transitori i no hauria de fer 
canviar el rumb de la política monetària, l’avanç de la recupe-
ració econòmica encoratja els membres més falcons a parlar 
sobre la reducció en el ritme de compres netes d’actius. En el 
cas de la Fed, les actes de la reunió de l’abril van sorprendre 
en revelar que alguns membres van proposar debatre, en les 
properes reunions, ajustos en el programa de compres 
d’actius si l’economia continua registrant un «progrés ràpid» 
al voltant dels objectius. No obstant això, des de la reunió de 
l’abril, l’e  vo  lució de les dades d’ocupació va esmorteir el seu 
vigorós avanç i podria frenar aquestes intencions. A la zona de 
l’euro, per la seva banda, es va ajornar fins al juny la discussió 
sobre el ritme de compres del PEPP, actualment al voltant dels 
80.000 milions d’euros mensuals. Els membres del Consell de 
Govern hauran de sospesar en la reunió, d’una banda, el que 
s’espera que sigui un rebot sòlid de l’activitat econòmica en la 
segona meitat de 2021 i, de l’altra, el repunt dels tipus d’in -
terès del deute sobirà. En qualsevol cas, els missatges d’alguns 
membres apunten al fet que, més enllà del PEPP, quan aquest 
programa acabi, continuarà sent necessari el suport del BCE 
per aconseguir dur la inflació per sota, però a la vora, de l’ob -
jectiu del 2%.
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Vaivens al mercat de renda fixa. Els tipus d’interès sobre el 
deu  te sobirà a Alemanya i als EUA van repuntar amb força du -
rant la primera meitat del mes, esperonats per la sorpresa de la 
inflació de l’abril als EUA i per alguns indicadors econòmics 
que suggereixen que s’estan generant colls d’ampolla en 
alguns sectors de la indústria i dels transports. El bund va arri-
bar a repuntar 13 p. b. i es va situar en el –0,10%, un nivell no 
vist des del maig del 2019. No obstant això, a mesura que va 
avançar el mes, i els missatges dels membres de la Fed i del 
BCE van apuntar cap a la continuïtat de la política monetària 
acomodatícia, els tipus d’interès sobre aquests actius es van 
tornar a situar en nivells similars als de l’inici del mes. Les pri-
mes de risc de la perifèria europea, per la seva banda, van 
experimentar un moviment molt similar i, després d’un aug-
ment en les primeres setmanes, van tancar el mes gairebé pla-
nes (tant el diferencial d’Espanya com el de Portugal van fluc-
tuar entre els 65 i els 75 p. b.).

Les borses continuen avançant, sobretot a Europa. Al maig, 
els principals índexs borsaris van mantenir la bona dinàmica 
del mes anterior i van registrar, de nou, avanços, els quals van 
ser majors a Europa (Eurostoxx 600, el +2,1%; Ibex 35, el 
+3,8%, i PSI-20, el +2,6%) que als EUA (S&P 500, el +0,5%, i 
Nasdaq, el –1,5%), malgrat que les sorpreses positives de la 
campanya de resultats van ser més generalitzades al nou con-
tinent. El major pes de les empreses al sector del consum dis-
crecional i al tecnològic als EUA podria explicar de forma par-
cial el comportament més negatiu dels índexs nord-americans, 
perquè aquests sectors es van mostrar especialment sensibles 
a les pujades de les expectatives d’inflació i dels tipus d’interès 
oficials.

El petroli es torna a apropar als 70 dòlars per barril. Les mi -
llors perspectives sobre el creixement econòmic de la segona 
meitat del 2021 van reforçar l’expectativa d’una major deman-
da de cru, i el preu del barril de Brent va arribar a nivells no 
vistos des del 2019. Aquest factor es va imposar a elements 
que van empènyer de forma momentània a la baixa el preu 
del cru, com l’augment de casos de COVID-19 a Àsia, en espe-
cial a l’Índia, i l’aproximació de posicions entre els EUA i l’Iran, 
que podria culminar amb l’aixecament de les sancions a les 
exportacions imposades en l’actualitat sobre Teheran. Algu-
nes estimacions apunten al fet que l’Iran podria afegir 1,5 
milions de barrils diaris al mercat de petroli, al voltant de 
l’1,5% de la producció mundial. Al mercat de divises, per la 
seva banda, el dòlar nord-americà es va afeblir enfront de la 
majoria de divises de les economies avançades, la qual cosa va 
permetre que l’euro fluctués al voltant dels 1,22 dòlars. Les 
divises emergents es van enfortir de forma generalitzada, 
amb l’excepció de la lira turca, que va continuar mostrant 
feblesa arran de la falta de confiança dels inversors després 
dels canvis realitzats pel president turc Recep Tayyip Erdoğan 
a la cúpula del banc central turc.
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Renda �xa sobirana

Índex agregat

L’enfocament holístic del BCE

Una de les lliçons que va deixar la crisi financera global 
del 2008 és que les condicions financeres poden tenir un 
fort impacte sobre l’economia. També vam aprendre que 
els canvis en les taxes d’interès oficials dels bancs centrals 
no sempre són suficients per capturar totes les interac
cions entre el sistema financer i l’economia real. Variables 
com el creixement del crèdit, la volatilitat als mercats 
financers o els diferencials entre diversos actius en dife
rents classes de risc també formen part de les condicions 
financeres i afecten el funcionament del consum, de l’es
talvi o de la inversió. És aquest univers de condicions 
financeres, en conjunt, el que acaba influint sobre el fun
cionament de l’economia real. De fet, el mateix BCE ho 
reconeix en descriure les condicions financeres com la 
«brúixola que guia la política monetària».1 Per tant, si 
volem entendre millor la presa de decisions de política 
monetària, hem de seguir amb deteniment l’evolució de 
les condicions financeres. I, per ferho, hi ha un pas previ 
important: saber com mesurarles.

L’índex CaixaBank Research de condicions financeres 
per a la zona de l’euro en temps de pandèmia

Amb la intenció de «prendre la temperatura» a l’entorn 
financer que condiciona el funcionament macroeconò
mic i, per tant, les decisions del BCE, hem creat un índex 
que mesura les condicions financeres de manera àmplia 
(vegeu la taula).2 Al primer gràfic, podem observar l’evo 
lució per components d’aquest índex des del 2004. Del 
gràfic emergeix un primer missatge important: el tensio
nament de les condicions financeres durant les setmanes 
més agudes de la pandèmia de la COVID va ser significa
tiu, però inferior a l’observat el 2008, amb la crisi finance
ra, i el 2012, amb la crisi del deute sobirà a la zona de l’eu
ro. I és que, malgrat la intensitat de la crisi de la COVID19, 
la seva naturalesa és molt diferent a la de les anteriors: 
l’origen de la crisi no és financer, l’economia parteix d’un 

Segments i variables que componen l’índex CaixaBank Research de condicions financeres

Renda fixa sobirana
• Tipus d’interès del bo alemany a un any.
• Spread entre els tipus d’interès del bo alemany a 10 anys i tres mesos.
• Spread entre una mitjana ponderada dels tipus d’interès dels bons a 10 anys d’Espanya, Itàlia i Portugal i el bo a 10 anys alemany.

Mercat monetari • Spread entre els tipus d’interès de l’euríbor a tres mesos i el bo alemany a tres mesos.

Renda fixa corporativa • Markit ITraxx Index: CDS d’entitats corporatives europees de grau especulatiu (high yield).

Renda variable
• Variació diària en la cotització de l’Eurostoxx 600.
• Volatilitat de l’Eurostoxx 600.

Divisa • Variació diària del tipus de canvi efectiu de l’euro (cistella de 19 divises).

Sector financer
• Variació diària en la capitalització borsària del sector financer sobre la capitalització borsària total del mercat.
• Variació en el crèdit a les llars i a les corporacions no financeres.

Notes: Vegeu l’annex tècnic per a detalls sobre la metodologia (en la versió web de l’article, disponible a www.caixabankresearch.com).

1. Vegeu Lane, P., The compass of monetary policy: favourable financing conditions, discurs del 25 de febrer del 2021.
2. L’índex es genera a partir de la matriu de variància de les variables llistades a la taula mitjançant la metodologia de components principals. L’índex està 
normalitzat i els valors superiors (inferiors) a 0 indiquen unes condicions financeres més tensionades (relaxades) que la seva mitjana històrica. Per a més 
detalls, vegeu la versió ampliada amb l’annex a www.caixabankresearch.com.
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estat de salut raonablement bo i el descens de l’activitat 
és temporal. A més a més, totes les esferes de la política 
econòmica han actuat de manera ràpida i contundent per 
protegir el teixit productiu.

Si ens centrem en l’evolució de l’índex des de l’inici del 2020, 
observem que la major part del tensionament financer 
durant la primavera del 2020 procedeix del mercat de ren
da variable: la volatilitat va experimentar un augment 
intens i les cotitzacions borsàries es van desplomar de 
manera molt abrupta. Recordem que les borses europees 
van arribar a registrar caigudes diàries del 14%, i, des del 
màxim del 1T 2020 fins al seu nivell mínim, l’Eurostoxx 600 
va arribar a recular el 44%. Els altres mercats es van tensi
onar menys, potser perquè molts d’ells (mercat monetari i 
renda fixa sobirana) ja estaven relativament ancorats per 
les mesures acomodatícies que el BCE ha implementat des 
de fa anys. No obstant això, s’estressessin més o menys, 
gairebé tots els segments de l’índex es van tensionar, i la 
situació no va començar a millorar fins que el BCE va adop
tar mesures extraordinàries3 i la política fiscal va anunciar 
la posada en marxa d’una forta xarxa de protecció.4

Preservant unes condicions financeres favorables 
per a la recuperació

Ja el 2021, amb la situació pandèmica una mica més con
trolada i amb l’avanç en la campanya de vacunació, s’espe
ra que l’activitat econòmica global repunti, tot i que ho 
farà de manera desigual. Mentre que, als EUA, assolirà els 
nivells d’activitat previs a la pandèmia en els propers 
mesos, a Europa, es preveu una recuperació més gradual. 
Aquest dinamisme als EUA s’ha traduït en una elevació del 
tram llarg de la corba sobirana,5 que la Fed ha tolerat, ja 
que respon a una millora de l’escenari econòmic. Però, en 
uns mercats financers globals, aquest repunt podria arros
segar les condicions financeres de la zona de l’euro a un 
terreny desfavorable per a la recuperació econòmica. Per 
aquest motiu, a les últimes reunions, el BCE ha decidit 
accelerar «significativament» el ritme de compres dins el 
PEPP, si més no durant el 2T 2021, amb la finalitat de «pre
venir un tensionament de les condicions financeres».

No obstant això, el nostre índex no reflecteix un tensiona
ment de les condicions financeres de la zona de l’euro. A 
l’últim gràfic podem observar que tant l’índex com el sub
component de renda fixa van ser relativament impermea
bles al repunt dels tipus d’interès sobirans de la zona de 
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l’euro. D’una banda, els tipus d’interès a curt termini i les 
primes de risc sobiranes s’han mantingut estables en els 
nivells del començament de l’any, de manera que no han 
contribuït a tensionar les condicions financeres. A més a 
més, l’índex CaixaBank Research de condicions financeres 
suggereix que les condicions financeres són especialment 
sensibles als mercats de renda fixa corporativa, als tipus 
interbancaris i a la volatilitat borsària, mentre que les fluc
tuacions del bund tenen un pes inferior (vegeu l’annex a la 
versió extensa de la web). Aquests segments, a diferència 
dels tipus sobirans d’Alemanya, no han acompanyat el 
tensionament dels tipus d’interès nordamericans. Per 
aquesta raó, potser no ens hauria de sorprendre que l’aug
ment en el ritme de compres del 2T dins el PEPP hagi estat 
inferior al que esperaven alguns analistes.

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

3. Augment de les compres d’actius a través de l’APP, creació del PEPP per 
adquirir actius per valor de fins a 1.850 milions d’euros i augment de la 
liquiditat a través de les TLTRO, entre d’altres. Per a més detalls, vegeu 
l’Observatori de bancs centrals.
4. Ajornaments d’impostos, garanties i avals a empreses, i mesures d’ajust 
temporal de l’ocupació. Així mateix, pel que fa a la UE, es va aprovar el 
Next Generation EU, amb un import d’uns 750.000 milions d’euros entre 
ajudes i préstecs.
5. Per a més detalls, vegeu el Focus «Nou paquet fiscal als EUA: sobrees
calfament a la vista?», a l’IM04 2021.

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

https://www.caixabankresearch.com/ca/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/observatorio-bancos-centrales/bce-y
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/inflacio/nou-paquet-fiscal-als-eua-sobreescalfament-vista?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/inflacio/nou-paquet-fiscal-als-eua-sobreescalfament-vista?index=
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Tipus d’interès (%)

31-maig 30-abril 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 –1 0,1 –21,9

Euríbor 12 mesos –0,48 –0,48 0 1,6 –38,0

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,63 –0,64 2 8,6 –5,9

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,66 –0,68 2 3,8 –0,9

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,19 –0,20 2 38,2 21,5

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,46 0,48 –1 41,6 –11,4

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,46 0,48 –2 43,0 –5,4

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,13 0,18 –5 –10,7 –20,6

Líbor 12 mesos 0,25 0,28 –3 –9,4 –38,9

Deute públic a 1 any 0,03 0,05 –2 –7,1 –12,7

Deute públic a 2 anys 0,14 0,16 –2 2,0 –1,6

Deute públic a 10 anys 1,59 1,63 –3 68,1 93,5

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-maig 30-abril Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2021 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 50 50 0 2,5 –20,5

Itraxx Financer Sènior 59 58 0 –0,4 –23,0

Itraxx Financer Subordinat 108 108 1 –2,6 –65,9

Tipus de canvi

31-maig 30-abril Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,223 1,202 1,7 0,1 9,8

EUR/JPY (iens per euro) 133,970 131,400 2,0 6,2 11,8

EUR/GBP (lliures per euro) 0,860 0,870 –1,1 –3,7 –3,5

USD/JPY (iens per dòlar) 109,580 109,310 0,2 6,1 1,8

Primeres matèries 

31-maig 30-abril Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 548,5 532,1 3,1 23,6 49,2

Brent ($/barril) 69,3 67,3 3,1 33,8 80,9

Or ($/unça) 1.906,9 1.769,1 7,8 0,4 9,6

Renda variable

31-maig 30-abril Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 4.204,1 4.181,2 0,5 11,9 37,6

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 4.039,5 3.974,7 1,6 13,7 31,2

Ibex 35 (Espanya) 9.148,9 8.815,0 3,8 13,3 26,7

PSI 20 (Portugal) 5.180,2 5.050,7 2,6 5,8 17,0

Nikkei 225 (Japó) 28.860,1 28.812,6 0,2 5,2 30,8

MSCI emergents 1.376,2 1.347,6 2,1 6,6 44,6
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Després del diluvi, comença  
a escampar

Hi ha bones raons per anar guanyant confiança. En les últi
mes setmanes, les dades sanitàries i els indicadors d’activitat 
han provocat una dutxa d’optimisme a les principals econo
mies avançades, que s’ha traduït en una revisió a l’alça de les 
previsions de creixement per al 2021 i per al 2022. La reobertu
ra de la mobilitat interna i la reducció de les restriccions entre 
països (fonamental per a Europa), l’hoteleria aixecant els tanca
ments i ampliant els horaris i els hotels augmentant de forma 
progressiva l’ocupació reforcen les expectatives que la part 
central de l’any serà vigorosa a les economies avançades.

La vacuna es reforça com l’arma decisiva contra la COVID-19. 
La clau que explica aquesta millora és l’esprint de les campa 
nyes de vacunació al món desenvolupat. Al ritme actual, la 
immunitat de grup es podria assolir aquest estiu. Al juny, 
s’espera que, a Europa, més del 50% de la població ja hagi 
rebut, almenys, una dosi i, als EUA, més del 60%. Ara el princi
pal risc és que les vacunes perdin eficàcia amb les noves 
variants del virus, molt presents encara en nombrosos països. 
Ara com ara, la mutació que s’estén per l’Índia és la més preo
cupant, perquè té una major capacitat de contagi i una morta
litat més elevada. La guerra contra la pandèmia és global, i, de 
moment, només es guanyen batalles als països rics amb accés 
a les vacunes.

ECONOMIES AVANÇADES

Les divergències ja s’estan reduint, entre sectors i entre paï-
sos. El gir positiu en l’escenari és molt visible en les enquestes i 
en els indicadors d’alta freqüència coneguts des de l’abril, tant 
de mobilitat com d’activitat. Els senyals de reactivació són 
generalitzats i són especialment importants al sector serveis 
(ja no es limiten a la indústria) i també perceptibles als països 
ressagats. Als EUA, s’anticipa que el PIB superarà els nivells pre
vis a la pandèmia en aquest segon trimestre. No obstant això, 
fins i tot als EUA, el país més avantatjat, encara hi ha sectors 
deprimits i queda camí per recórrer pel que fa al mercat la 
boral. Així, per exemple, als EUA, encara hi ha al voltant de  
8 milions menys de persones treballant que a l’inici de la crisi. 
Malgrat que una part d’aquests treballadors han sortit del mer
cat laboral de manera permanent (alguns baby boomers han 
decidit jubilarse de forma anticipada), s’estima que hi ha al 
voltant de 3 milions de persones que han sortit del mercat per 
altres raons, com la cura de persones. El mercat laboral serà, 
durant força temps, la pota més feble de la recuperació global: 
si s’inclouen els ERTO, només a les economies desenvolupades 
s’han perdut 30 milions de llocs de treball, segons les estima
cions de The Economist.

La primavera també arriba a les economies europees. Les 
dades donen un senyal inequívoc que la zona de l’euro ha 
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Vacunació al món

Data de l’última 
dada

Dosis 
administrades

% de població 
vacunada

Dosis última 
setmana per 

100.000 
habitants

Israel 26-maig 10.571.337 62,9 304
Regne Unit 25-maig 61.995.062 56,5 6.097
Canadà 26-maig 21.939.046 53,5 6.609
Xile 25-maig 17.794.484 52,2 4.526
EUA 26-maig 289.212.304 49,4 3.565
Alemanya 26-maig 47.358.842 41,5 5.515
Espanya 25-maig 25.592.991 36,8 4.701
Itàlia 26-maig 32.368.381 36,3 5.645
Portugal 26-maig 5.317.986 36,0 4.985
França 25-maig 33.681.416 35,2 4.956
Polònia 26-maig 18.785.240 34,7 5.209
Dinamarca 26-maig 3.202.613 34,3 5.599

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Sanitat d’Espanya i d’Our World in 
Data - Oxford University.
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superat l’última ensopegada i que s’han anat evaporant els 
riscos a la baixa en les perspectives de creixement; de fet, ara 
es perceben a l’alça, sobretot per al 2022, i així ho recullen les 
nostres noves previsions. Potser, el més difícil és creure que la 
millora a la zona de l’euro ha vingut per quedarse, ja que la 
decepció ha estat l’usual. Però la veritat és que la reactivació 
té l’aire de ser vigorosa (per exemple, el component d’ex 
pectatives de l’IFO alemany va assolir al maig màxims des del 
2011) i permetrà que el gap entre les dues grans economies 
atlàntiques es redueixi. El creixement als EUA el 2021 serà 
molt superior al de la zona de l’euro (el 6,5%, en relació amb el 
4,2%, segons les nostres estimacions, totes dues revisades a 
l’alça aquest mes), però això reflecteix ja més el passat (caigu
des del PIB a la zona de l’euro en el 4T 2020 i en el 1T 2021) que 
el present i el futur: excepte sorpreses negatives, el creixe
ment de la zona de l’euro en els trimestres centrals del 2021 
pot, fins i tot, superar el dels EUA.

S’anticipen nous estímuls fiscals a les dues bandes de 
l’Atlàntic. L’Administració Biden continua hiperactiva i ha posat 
sobre la taula dos nous paquets fiscals amb una visió a llarg 
termini (10 anys) per un total de 4 bilions de dòlars (el 20% del 
PIB, aproximadament), un d’infraestructures i un altre de social. 
Europa també es comença a moure: els països ja han presentat 
els programes per poder rebre els fons del Pla de Recuperació, i 
és factible que comencin a arribar a partir del juliol, la qual cosa 
serà un estímul important per al sud i per a l’est de la UE. En 
aquest context, la Comissió Europea va apujar les previsions de 
creixement per a la UE el 2021 i el 2022 i va confirmar que el 
pacte d’estabilitat i creixement continuarà suspès fins al 2023, 
la qual cosa redueix el risc de retirar de forma prematura el 
suport a les economies més febles. En qualsevol cas, hi ha pocs 
dubtes sobre el fet que les regles fiscals hauran de ser repensa
des, ja que la immensa majoria de països superen els nivells de 
deute objectiu i alguns el dupliquen amb escreix.

S’aproximen canvis polítics de gran importància a Alema-
nya? També es miren amb gran expectació les pròximes elec
cions legislatives alemanyes del setembre, ja que les últimes 
enquestes assenyalen un empat tècnic entre la CDU i el Partit 
Verd. Ara com ara, l’opció d’un Govern de coalició de les dues 
forces és la més probable. A priori, es tractaria d’un Govern 
equilibrat, amb més sensibilitat europeista, favorable a donar 
més poders a Brussel·les (capacitat de recaptar ingressos i 
d’emetre bons) i amb una major inversió en infraestructures i 
en noves tecnologies. Per tant, podria reforçar l’eix francoale
many i tenir més possibilitat de tirar endavant reformes impor
tants per a la UE.

Els riscos a l’alça sobre la inflació també es materialitzen, 
sobretot als EUA. Com ja hem advertit, la pujada de la inflació 
per damunt dels objectius dels bancs centrals als EUA i a la zona 
de l’euro era gairebé segura arran dels efectes de base. No obs
tant això, als EUA, el debat s’ha escalfat després de superar la 
inflació general el 4% a l’abril (molt més del que s’esperava) i de  
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Previsions de la Comissió Europea
PIB Inflació Deute públic Saldo fiscal

Var. anual (%) Var. anual (%) (% del PIB) (% del PIB)

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Zona  
de l’euro

4,3 4,4 1,7 1,3 102,4 100,8 –8,0 –3,8

Alemanya 3,4 4,1 2,4 1,4 73,1 72,2 –7,5 –2,5

França 5,7 4,2 1,4 1,1 117,4 116,4 –8,5 –4,7

Itàlia 4,2 4,4 1,3 1,1 159,8 156,6 –11,7 –5,8

Espanya 5,9 6,8 1,4 1,1 119,6 116,9 –7,6 –5,2

Portugal 3,9 5,1 0,9 1,1 127,2 122,3 –4,7 –3,4

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea (European Economic Forecast, 
primavera del 2021).
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situarse la subjacent en un elevat 3,0%, esperonada pel repunt 
de la demanda i pels colls d’ampolla que comencen a ferse 
notar en alguns sectors. En aquest context, l’impacte sobre la 
rendibilitat dels bons és força contingut, segurament per la 
moderació en el ritme de creació d’ocupació (+266.000 a l’abril, 
en relació amb els 770.000 al març). En el nostre cas, la forta 
sorpresa a l’alça de la dada de l’abril ens ha empès a una revisió 
significativa de les previsions d’inflació nordamericanes (el 
3,2% en la mitjana de l’any, en relació amb el 2,7% anterior). No 
obstant això, continuem pensant que el repunt de la inflació 
serà transitori (amb el màxim al maig). En concret, confiem en 
una caiguda gradual a partir de l’estiu, fins a acostarse al 2% en 
el segon semestre del 2022.

A la zona de l’euro, les tensions inflacionistes són més limita-
des. La inflació va augmentar a l’abril, fins a l’1,6% des de l’1,3% 
(en línia amb les nostres previsions). A curt termini, continuarà 
pujant (esperem un màxim lleugerament superior al 2,5% al 
final de l’estiu), però baixarà posteriorment, fins al voltant de 
l’1,5% en el 2T 2022. No obstant això, sobretot als EUA, conti
nuen dominant els riscos a l’alça. Hi ha importants factors, 
únics, que abonen la persistència en taxes elevades: i) accelera
ció històrica de l’activitat, posterior a un col·lapse també his
tòric (el creixement mundial s’acostarà al 6,0% el 2021, en rela
ció amb el –3,3% del 2020); ii) gran quantitat d’estalvi per part 
de les famílies; iii) evidències de restriccions d’oferta en alguns 
sectors, i iv) estímuls fiscals i monetaris sense precedents. Per 
tant, cal esperar una especulació creixent sobre el moment de 
la reducció dels estímuls monetaris, la qual cosa, sens dubte, 
serà abans als EUA que a la zona de l’euro i afegirà nerviosisme 
als mercats financers (vegeu la secció de Mercats financers per 
a més detalls sobre la Fed i el BCE).

ECONOMIES EMERGENTS

Senyals més erràtics als emergents. A diferència dels països 
desenvolupats, en les últimes setmanes, els emergents mos
tren senyals mixtos i erràtics. Així i tot, el centre d’atenció con
tinua sent la Xina, on les autoritats prioritzen elements com 
l’estabilitat financera en un context de creixement que 
s’estima robust en el conjunt del 2021 (el 8,3%). En aquest 
sentit, els últims moviments suggereixen una millora relativa 
de la qualitat del deute en els bons corporatius i un fons de 
demanda de crèdit privat sòlid. D’altra banda, el sector exte
rior continua sent una fortalesa per a l’economia asiàtica i es 
veu afavorit per la recuperació global. A mitjà termini, el XIX 
Congrés del Partit Comunista xinès de l’octubre va evidenciar 
que les autoritats són conscients dels desequilibris del creixe
ment xinès, amb un pes excessiu de la inversió estatal en 
indústria pesant i un excés d’emissions de carboni, però les 
inèrcies de la Xina són grans.
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De riscos de sobreescalfament als EUA i de conseqüències 
per a la zona de l’euro

Després d’una contracció del PIB del 3,5% el 2020, la bona 
marxa de l’activitat nord-americana i l’elevat ritme de 
vacunació suggereixen que l’economia podria avançar 
més del 6,0% el 2021. Així mateix, la inflació ha repuntat 
amb força en els últims mesos (el 4,2% a l’abril, amb un 
avanç del 3,0% en l’índex subjacent). Una bona part 
d’aquest increment reflecteix l’impacte dels efectes de 
base (vegeu el primer gràfic), de manera que cal esperar 
que el repunt es vagi esvaint en el tram final del 2021. No 
obstant això, el risc de sobreescalfament de l’economia 
nord-americana  ha augmentat a causa de les més recents 
i importants mesures de despesa f iscal i dels colls 
d’ampolla que es comencen a observar en nombrosos 
sectors, en un context de forta recuperació de l’activitat 
econòmica.

Política monetària i sobreescalfament als EUA

El risc de sobreescalfament ha provocat un reajustament 
de les expectatives de mercat sobre l’evolució de la políti-
ca monetària (vegeu el segon gràfic). Ara com ara, la Fed 
no ha mostrat preocupació i manté la guidance que els 
tipus d’interès no pujaran abans del 2024.1 Aquesta estra-
tègia té el suport d’una recuperació que trigarà a comple-
tar-se en l’àmbit laboral (la taxa d’atur es va situar en el 
6,1% a l’abril, clarament per damunt del  3,5% pre-COVID),2 

així com de la major tolerància a una inflació superior al 
2% que la Fed va formalitzar en l’última revisió estratègica 
(després del període prolongat d’inflació per sota de 
l’objectiu en els últims anys).3 En aquest context, esperem 
una retirada molt gradual dels estímuls monetaris,4 amb 
un ascens progressiu del treasury a 10 anys des de l’1,6% 
actual fins a cotes pròximes al 2% al final de l’any, espero-
nat pel procés de reobertura econòmica, per la inflació i 
per la major emissió per part del Tresor.

Així i tot, si el mercat laboral es recupera més ràpid del que 
es preveu i els colls d’ampolla no es relaxen, estimem que 
la inflació subjacent es podria situar al voltant del 3% de 
forma sostinguda el 2021 i el 2022 (vegeu el tercer gràfic). 
Si aquests riscos de sobreescalfament s’intensifiquen, la 
Fed podria respondre de dues formes: mostrant tolerància 
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1. El mercat, però, anticipa que els tipus començaran a pujar al comença-
ment del 2023.
2. A més a més, la taxa d’atur amaga el fet que 2,5-3 milions de persones 
han deixat de buscar feina a causa de la pandèmia (en molts casos perquè 
tenen cura de familiars). Això equivaldria a una taxa d’atur entre 1,6 i 2 
punts més elevada.
3. Vegeu el Focus «La nova estratègia de la Fed», a l’IM10/2020.
4. La Fed mantindria el ritme actual de compres d’actius (treasuries i MBS 
aproximadament en 120.000 milions de dòlars al mes) fins al 1T 2022, 
moment en què començaria a reduir el ritme de compres. Un cop finalit-
zat el tapering, esperem que la Fed es mantingui activa al mercat mitjan-
çant les reinversions. Pel que fa als tipus oficials, no projectem la primera 
pujada (+25 p. b.) fins al 2023.
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i insistint en la guidance actual o modificant les previsions 
i anunciant que pensa avançar el tapering i la primera 
pujada de tipus. La primera opció –mostrar-se tolerant– 
podria provocar un fort repunt dels tipus a llarg termini, 
una situació que la Fed voldrà evitar.

Així, doncs, pensem que, davant l’evidència de clares pres-
sions inflacionistes, la Fed es decantaria per la segona 
opció: podria avançar la pujada de tipus al setembre del 
2022 i donar-li continuïtat amb increments més sostin-
guts el 2023 i el 2024. En aquest escenari, a curt termini, 
veuríem un augment significatiu del pendent de la corba 
de tipus per l’augment de tipus reals derivat tant de la 
confirmació de les millors perspectives de creixement 
com de les menors compres futures de deute públic per 
part del banc central. El 2022, la rendibilitat del treasury a 
10 anys es podria situar en cotes properes al 3% per, des-
prés, moderar-se lleugerament (al voltant del 2,5%). Pel 
que fa al tipus de canvi, mentre que el dòlar tendiria a 
depreciar-se si la Fed és percebuda com massa dovish, una 
major confiança en l’actualització de la guidance contri-
buirà a enfortir la moneda.

Conseqüències per a Europa

A diferència dels EUA, a Europa, els riscos que la inflació 
sorprengui de forma persistent a l’alça són menors, i pen-
sem que el BCE adoptaria les mesures necessàries per 
moderar la translació d’una possible pujada de tipus als 
EUA a la corba europea (l’augment del pendent de la cor-
ba europea no seria tan marcat com als EUA). Ara com ara, 
és probable que la inflació de la zona de l’euro se situï per 
damunt del 2% el 2021, però aquest rebot reflecteix fac-
tors tècnics i temporals. Quan s’esvaeixin aquests factors, 
estimem que la inflació tornarà a cotes moderades i que 
es continuarà necessitant l’acompanyament d’una políti-
ca monetària acomodatícia. Així, doncs, preveiem que el 
BCE no aturarà les compres netes dins el PEPP fins al 1T 
2022 i que les mantindrà dins l’APP fins al 2024. La 
seqüència que el BCE ha fixat en l’estratègia de retirada 
implica que és poc probable que es produeixin incre-
ments en els tipus d’interès oficials abans d’aquest 
moment.

Així i tot, els colls d’ampolla i l’impuls de la demanda glo-
bal podrien afectar també l’economia de la zona de l’euro 
i la seva inflació. El previsible, però, és que ho facin de for-
ma menys intensa que en el cas nord-americà, ja que la 
recuperació europea és clarament més gradual i els estí-
muls fiscals tenen un abast inferior al dels EUA. En aquest 
escenari, la inflació es podria acostar al 2% abans del que 
preveu el BCE, però, després d’anys d’undershooting de 
l’objectiu, la situació no hauria de preocupar la institució 
monetària. Per aquest motiu, pensem que el BCE concen-
traria l’acció a evitar un enduriment significatiu de les con-
dicions financeres. D’altra banda, la possible depreciació 
del tipus de canvi de l’euro davant el canvi de to de la Fed 

no seria determinant en les decisions que adopti el seu 
Consell de Govern.5

D’aquesta manera, malgrat que el BCE podria avançar la 
retirada de l’estímul, ho faria de manera moderada i orde-
nada. Per exemple, aquest reajustament es podria mate-
rialitzar mantenint el final de les compres netes del PEPP 
en el 1T 2022, però avançant uns sis mesos la finalització 
de l’APP (fins al segon semestre del 2023), igual que la 
pujada del tipus depo, amb un primer moviment de 25 p. b. 
al final d’enguany. En altres paraules, davant un sobrees-
calfament nord-americà, cal esperar que la zona de l’euro 
continuï operant en un entorn de condicions financeres 
acomodatícies.

5. Una depreciació de l’euro del 10% augmenta la taxa d’inflació a la zona 
de l’euro en unes poques dècimes, sobretot per l’augment dels preus de 
l’energia, i l’efecte tendeix a diluir-se en el temps. Vegeu el Focus «La sen-
sibilitat de la inflació a l’apreciació de l’euro», a l’IM11/2017.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/inflacio/sensibilitat-inflacio-lapreciacio-leuro?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/inflacio/sensibilitat-inflacio-lapreciacio-leuro?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 02/21 03/21 04/21

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 11,6 6,2 19,1 37,6

Confiança del consumidor (valor) 128,3 101,0 90,0 93,1 93,8 99,1 95,2 114,9 117,5

Producció industrial 0,9 –6,7 –14,2 –6,3 –4,3 –2,3 –5,7 1,0 16,5

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

Habitatges iniciats (milers) 1.295 1.395 1.079 1.432 1.575 1.602 1.447 1.733 1.569

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 217 228 224 229 239 248 248 252 ...

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

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

Balança comercial1 (% PIB) –2,7 –3,3 –2,7 –2,9 –3,3 –3,6 –3,5 –3,6 ...

Preus

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

Inflació subjacent 2,2 1,7 1,3 1,7 1,6 1,4 1,3 1,6 3,0

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

Activitat

PIB real 0,0 –4,7 –10,2 –5,5 –1,0 –1,8 – – –

Confiança del consumidor (valor) 38,9 31,1 24,6 30,5 33,0 33,3 33,9 36,1 34,7

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

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 2,8 2,9 2,6 2,8

Balança comercial 1 (% PIB) –0,3 0,1 –0,5 –0,3 0,1 0,7 0,1 0,2 0,6

Preus

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

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

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

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 34,0 33,8 34,2 17,7

Producció industrial 5,8 3,4 4,4 5,8 7,1 24,6 35,1 14,1 9,8

PMI manufactures (oficial) 49,7 49,9 50,8 51,2 51,8 51,3 50,6 51,9 51,1

Sector exterior

Balança comercial 1,2 421 527 409 444 527 629 37 14 43

Exportacions 0,5 3,6 –0,2 8,4 16,6 48,9 –29,9 30,6 32,3

Importacions –2,7 –0,7 –9,5 3,6 5,4 28,2 –44,0 38,2 43,1

Preus

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

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 1,5 1,9 –1,5 12,0 ...
Producció industrial (variació interanual) –1,3 –8,6 –20,2 –6,8 –1,5 3,1 –1,8 10,9 ...
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 93,4 100,9 110,5
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 50,5

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 10,2 10,1 ...

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

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 3,2
Crèdit a les llars 2,3 3,4 3,2 3,0 3,1 3,2 3,1 3,0 3,3 3,8
Tipus d’interès de crèdit a les societats  
no financeres 4 (%) 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 ...

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 1,3 1,3 ...

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

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

El 2T, un punt d’inflexió per a la nostra economia. A l’abril i al 
maig, s’ha produït una recuperació generalitzada dels indica
dors econòmics, gràcies a l’avanç en el procés de vacunació i a 
la millora de les dades epidemiològiques, una recuperació que 
preveiem que tindrà continuïtat i que s’intensificarà en la sego
na meitat de l’any. En efecte, la pressió hospitalària s’ha reduït 
al maig a mínims no vistos des del setembre, i el mes ha acabat 
amb més del 95% de la població de més risc (els més grans de 
60 anys) havent rebut, almenys, una dosi de la vacuna, fita clau 
per prosseguir en la desescalada de restriccions. Cal destacar 
que el ritme de vacunació continua clarament per damunt del 
ritme objectiu (el 70% de la població més gran de 16 anys vacu
nada abans del final de setembre). El bon ritme de vacunació 
permetrà que, en els propers mesos, s’activin el consum de les 
llars i el turisme (en especial, el domèstic i l’europeu), als quals 
se sumaran els fons NGEU durant la segona meitat de l’any. Així, 
mantenim la previsió que l’economia espanyola creixerà el 
6,0% el 2021, i, per al 2022, hem augmentat el creixement pre
vist en 0,4 p. p. (del 4,4% al 4,8%), ja que l’execució dels fons 
NGEU previstos el 2021 es concentrarà en la segona meitat de 
l’any, la qual cosa comportarà un impacte més concentrat en el 
tram final del 2021 i al començament del 2022.

Millora significativa en els indicadors d’activitat. La millora es 
fa patent en una àmplia mostra d’indicadors d’activitat. Cal des
tacar el notable rebot de l’indicador CaixaBank de consum 
domèstic, construït a partir de l’activitat de les targetes espa 
nyoles, amb un creixement del 6% interanual al maig (el +1% a 
l’abril i el –4% en el 1T 2021), coincidint amb el final de l’estat 
d’alarma el 9 de maig i amb l’aixecament posterior de les res
triccions. Els PMI, índexs que reflecteixen el sentiment empre
sarial, no es van quedar enrere: el PMI per al sector industrial va 
assolir al maig els 59,4 punts (57,7 a l’abril) i es va mantenir en 
la còmoda zona expansiva (per damunt dels 50 punts) amb el 
guarisme més elevat des del maig del 1998. Així mateix, el PMI 
per als serveis també va rebotar amb força i es va situar en els 
59,4 punts (54,6 a l’abril), el segon mes consecutiu en què 
l’activitat del sector creix.

El mercat laboral se suma a les bones notícies. En concret, les 
dades del maig van mostrar un avanç intens de l’afiliació i una 
caiguda dels treballadors afectats per ERTO i dels aturats regis
trats. L’afiliació va augmentar en 211.923 persones, una xifra en 
línia amb el que és habitual en un mes de maig, el de major 
augment de l’ocupació de l’any (+217.500, de mitjana, entre el 
2016 i el 2019). Els afiliats, inclosos els ERTO, es van situar 
711.000 persones per damunt d’un any enrere, amb una taxa 
interanual del 3,8% (el 3,2% a l’abril). Si ens abstraiem dels efec
tes de base, els afiliats que no estan en ERTO van recular el 5,7% 
interanual al maig, una millora en relació amb la dada de l’abril 
(el –6,1%). Els resultats en atur registrat també han estat posi
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tius, amb un descens molt significatiu en relació amb l’abril 
(–129.378), tot i que el nombre d’aturats continua sent molt 
elevat (3,78 milions). Finalment, el nombre de treballadors en 
ERTO es va reduir fins als 542.000 al final de maig (–95.414 en 
relació amb el tancament de l’abril), una dinàmica positiva que 
esperem que tingui continuïtat en els propers mesos, a mesura 
que el sector turístic recuperi l’activitat.

Les dues cares de la inflació: la general, molt elevada, i la 
subjacent, continguda. La inflació va pujar fins al 2,7% al maig 
(el 2,2% a l’abril). Sense disposar del desglossament per com
ponents, la pujada s’explicaria per l’augment dels preus dels 
carburants i combustibles, en relació amb els descensos obser
vats un any enrere enmig de la primera onada de la pandèmia 
a Europa. D’altra banda, la inflació subjacent (que exclou els 
components més volàtils) es va situar en el 0,2%, un modest 
increment de 2 dècimes en relació amb el mes anterior. Així, la 
inflació general continua dominada pels efectes de base en els 
preus de l’energia –efectes que s’aniran atenuant al llarg de 
l’any–, mentre que els components subjacents es mantenen 
encara en cotes molt moderades.

Els comptes públics es continuen veient afectats per la COVID-19. 
En particular, el dèficit consolidat del conjunt de les Adminis
tracions públiques, sense les corporacions locals, es va situar en 
l’1,3% del PIB en el 1T 20021 (el 0,3% en el 1T 2019 i el 0,9% en 
el 1T 2020). L’augment del dèficit en relació amb el 1T 2020 ve 
pel costat de les despeses, ja que van augmentar el 4%, mentre 
que els ingressos es van mantenir gairebé plans (el –0,1%). Cal 
esperar que el deteriorament dels comptes públics es vagi ate
nuant al llarg de l’any, a mesura que la recuperació econòmica 
guanyi tracció i l’economia torni a carburar, quelcom que s’ha 
entrevist en el dèficit de l’Estat de l’abril (el 15% per sota del 
dèficit del generabril del 2020). El deute públic, per la seva 
banda, ha continuat a l’alça i va tancar el 1T en xifres al voltant 
del 125% del PIB, +29,5 p. p. en relació amb el final del 2019.

Els preus de l’habitatge a Espanya anoten alces moderades. 
El preu de taxació de l’habitatge lliure va avançar el 0,2% inter
trimestral en el 1T 2021 i va igualar el registre del trimestre 
anterior, mentre que, en termes interanuals, va suavitzar el 
ritme de descens (el –0,9%, en relació amb el –1,8% en el 4T). 
Així, doncs, malgrat la crisi econòmica generada per la 
COVID19, el sector immobiliari mostra una notable capacitat 
de resiliència, gràcies a una sòlida posició de partida de les llars 
(baix endeutament en agregat), a un mercat immobiliari sense 
excés d’oferta, a una contundent resposta de la política econò
mica, que ha permès un sosteniment de les rendes de les famí
lies, i a unes condicions financeres folgades. Destaca, en espe
cial, que les compravendes d’habitatge han evolucionat de 
forma molt positiva en el primer trimestre de l’any, gràcies al 
gran dinamisme de les compravendes d’habitatge nou (+10,1% 
en l’acumulat del gener al març en relació amb el mateix perío
de del 2019).
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substitució.4 A més a més, aquest efecte substitució po 
dria ser, fins i tot, més fort del que s’observa al gràfic: les 
nostres dades es basen en reintegraments, però hi ha evi
dència que, durant la pandèmia, les llars han fet un major 
ús de l’efectiu com a dipòsit de valor, en lloc d’usarlo com 
a mitjà de pagament (així ho mostra l’article esmentat a la 
nota al peu número 2).

Més enllà de l’anàlisi agregada, el canvi de comportament 
dels consumidors també es deixa intuir en sectors con
crets d’activitat. Desafortunadament, per la naturalesa 
anònima del pagament en efectiu, no podem saber quant 
es gasten els espanyols en efectiu a cada sector. No obs
tant això, és possible abordar aquesta qüestió comparant 
l’evolució de la despesa presencial amb targeta segons les 
nostres dades internes i l’evolució de la facturació en 
grans superfícies que ofereix l’INE a nivell sectorial.5 Atès 
que la facturació es compon, en gran part, de la despesa 
amb targeta i del pagament en efectiu, la comparativa de 

La substitució de l’efectiu per la targeta com a mitjà de pagament 
durant la pandèmia

La irrupció de la pandèmia ha comportat canvis d’hàbits a 
l’hora de consumir. Un d’aquests canvis ha estat l’impuls 
que ha experimentat l’e-commerce, en especial al segment 
dels béns duradors, que ha provocat que les compres per 
internet retallin distància a les presencials.1 No obstant 
això, les compres en botigues físiques continuen sent l’op
ció més utilitzada per la majoria de consumidors, i és on 
posarem el focus en aquest article.

A les botigues físiques, la pandèmia també ha comportat 
canvis. Els explorarem amb dades internes de CaixaBank 
sobre pagaments totalment anonimitzats. Més concreta
ment, les nostres dades ens permeten analitzar en quina 
mesura s’ha produït una substitució de l’ús d’efectiu pel 
de la targeta com a mètode de pagament (en la resta de 
l’article, anomenarem aquest canvi d’hàbits «efecte subs
titució»).2

Al primer gràfic, mostrem l’evolució de la despesa amb 
targeta realitzada de manera presencial als terminals de 
punt de venda (TPV) de CaixaBank en relació amb l’evolu
ció dels reintegraments efectuats als caixers de CaixaBank 
(els reintegraments ens serveixen per aproximar l’ús de 
l’efectiu per realitzar pagaments). Tal com es pot observar, 
les dues sèries es van comportar de manera similar durant 
el període prepandèmia i durant els mesos de confina
ment generalitzat del 2T 2020. No obstant això, des del 
juny del 2020, quan es va aixecar una gran part de les res
triccions, es va obrir una bretxa entre l’evolució de la des
pesa presencial amb targeta i la dels reintegraments. 
Aquest diferencial va ser especialment intens durant el 
període que va del juny a l’octubre del 2020 i ha persistit 
des del novembre del 2020, però amb una certa tendència 
a reduirse.3

Després d’un comportament prepandèmia similar, l’ober
tura de la bretxa entre les dues sèries evidencia l’efecte 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.

1. Vegeu el Focus «El despertar de l’ecommerce al sector retail», a
l’IM12/2020.
2. El BCE ha publicat recentment un article en què també documenta
aquest efecte substitució. Vegeu ZamoraPérez, A. (2021), «The paradox 
of banknotes: understanding the demand for cash beyond transactional 
use», ECB Economic Bulletin, Issue 2/2021.
3. El diferencial de creixement interanual mitjà entre les dues sèries va ser
de 21 p. p. entre el juny i l’octubre del 2020 i de 13 p. p. entre el novembre 
del 2020 i el febrer del 2021.

•  La pandèmia ha comportat una substitució de l’efectiu per pagaments amb targeta, com ho mostra l’anàlisi amb
dades internes anonimitzades de CaixaBank.

•  Aquest efecte substitució s’aprecia tant a nivell agregat com a nivell sectorial, en particular, a les categories de
despesa en alimentació i en béns duradors.

4. Per comprovar la representativitat de les dades internes, hem constatat 
que la proporció de consum en agregat i per diferents grups d’edat
observat al Monitor de Consum de CaixaBank és molt semblant a la de
l’enquesta de pressupostos familiars de l’INE en els béns comparables 
entre les dues bases de dades (alimentació i begudes, vestit i calçat o res
taurants i hotels).
5. Per dur a terme la comparativa, ens centrem en els sectors d’alimentació 
i de béns duradors (electrònica, tèxtil, mobles...). Segons les dades del 
Monitor de Consum de CaixaBank, els dos sectors van representar el
50,4% del total de la despesa presencial amb targeta el 2019.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/despertar-le-commerce-al-sector-retail?index=
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les dues sèries abans i durant la pandèmia pot capturar 
l’efecte substitució a un nivell més desagregat (vegeu el 
segon i el tercer gràfics).6

Tal com es pot apreciar, la bretxa és positiva i significativa 
per a la despesa en alimentació i en béns duradors quan 
es compara el comportament prepandèmia i les dades 
entre el juny i l’octubre del 2020 (període en què les res
triccions a l’activitat van ser menors). No obstant això, 
quan la comparativa es fa amb el període comprès entre el 
juny del 2020 i el febrer del 2021, la diferència només és 
significativa en la categoria d’alimentació.7 Aquest resul
tat és coherent amb la informació que es desprèn del pri
mer gràfic, que, com hem vist, mostra que la bretxa entre 
la despesa presencial amb targeta i els reintegraments 
s’ha anat moderant des del novembre del 2020.

En definitiva, la nostra anàlisi apunta a un canvi d’hàbits 
entre els consumidors arran de la pandèmia, en favor d’un 
ús més intensiu de la targeta com a mètode de pagament 
i en detriment de l’efectiu. La pregunta del milió és en qui
na mesura aquest efecte substitució serà estructural, i, per 
respondrela, necessitarem veure l’evolució de les dades 
durant un temps quan s’instauri la (nova) normalitat.

Oriol Carreras, Javier Ibáñez de Aldecoa Fuster 
i Eduard Llorens i Jimeno
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6. Més concretament, la facturació es compon dels ingressos rebuts en 
efectiu, per pagament amb targeta i mitjançant transferències i domici
liacions. Als sectors explorats, el pes de les domiciliacions hauria de ser
reduït i, per tant, no alterarien de forma significativa les conclusions de la 
nostra anàlisi.
7. Per determinar si la diferència entre la sèrie amb dades internes i la de 
l’INE és significativa, utilitzem l’estadístic de diferència en diferències 
(DD): la diferència entre la bretxa de creixement interanual entre les
dades internes i les de l’INE entre dos períodes diferents (prepandèmia i 
durant la pandèmia).



23 

ECONOMIA ESPANYOLA | FOCUS

JUNY 2021

06

L’elevat deute públic espanyol: perspectives i palanques 
per a una bona digestió 

El deute públic espanyol va assolir els 1,34 bilions d’euros 
el 2020, un augment de 24,5 p. p. en proporció al PIB en 
relació amb el 2019 fins al 120%. Es tracta d’un augment 
inevitable a causa de la caiguda del PIB i de l’elevada des-
pesa pública que s’ha hagut de realitzar per esmorteir 
l’impacte de la pandèmia –no en va, el dèficit públic el 
2020 va ser del 10,1% sense les ajudes financeres a la 
Sareb–, però que deixa una factura de digestió pesada. 

Reduir un estoc de deute tan elevat portarà el seu temps, 
però, en el context econòmic actual, hi ha elements que 
poden ajudar que la digestió sigui una mica més suporta-
ble del que aquestes xifres astronòmiques poden donar a 
entendre. 

En primer lloc, la caiguda dels tipus d’interès (el cost mitjà 
del deute de l’Estat va tancar el 2020 en l’1,86%, –0,33 p. p. 
en relació amb el 2019) i l’allargament dels venciments 
han estat un important baló d’oxigen per a l’economia, ja 
que han alleujat la càrrega del deute. En concret, la factura 
d’interessos ha seguit una clara trajectòria descendent i es 
va situar en el 2,2% del PIB el 2020. Aquesta dinàmica hau-
ria de tenir continuïtat en els propers anys, pel manteni-
ment d’uns tipus d’interès baixos i perquè el deute que es 
va emetre fa anys i que encara ha de vèncer té uns tipus 
superiors. Les previsions del Govern situen la factura 
d’interessos en l’1,8% del PIB el 2023. 

En segon lloc, els programes de compres d’actius del BCE 
han adquirit elevats volums de deute espanyol als mercats 
secundaris. Aquestes compres es van intensificar el 2020 
amb el llançament del Pandemic Emergency Purchase 
Programme (PEPP), de manera que les adquisicions netes 
de deute espanyol per part del BCE (uns 120.000 milions 
d’euros) van ser equivalents a una mica més del 100% de 
les necessitats de finançament netes (109.900 milions 
d’euros). Així, al final del 2020, el deute públic en mans del 
BCE representava el 37% del PIB i deixava l’equivalent al 
83% del PIB en mans de la resta d’inversors. 

Finalment, una execució reeixida de l’NGEU en els propers 
anys i la seva canalització cap als usos més productius i 
transformacionals de l’economia permetrien incrementar 
de forma sostinguda el creixement potencial espanyol, la 
qual cosa podria accelerar la reducció del deute públic en 
termes de PIB. 

Certament, aquests elements generen un marge de 
maniobra per a una reducció gradual dels desequilibris 
dels comptes públics per reduir el deute, però també serà 
important adoptar mesures per reequilibrar els comptes 
públics a mitjà termini.

A tall d’exemple, hem analitzat quina seria la senda de 
reducció del deute públic espanyol fins al 2031 amb un 
saldo primari mitjà en la dècada vinent com el del període 
2015-2019 (el –0,2% del PIB ajustant pel cicle), quan Espa -
nya va consolidar l’última recuperació econòmica. En 
l’exercici mantenim un entorn de tipus d’interès baixos, 
com l’actual, i utilitzem un creixement nominal estable i 
coherent amb la previsió a llarg termini de l’FMI (el 3,1%). 
Els resultats mostren que el deute es reduiria fins al 108% 
del PIB el 2031 (o fins al 114% si el cost del deute evolucio-
nés d’acord amb les expectatives de mercat dels tipus a 
cinc anys).1 

De fet, la via més eficaç per reduir el deute públic de for-
ma poc dolorosa és conjugar un reequilibri gradual dels 
comptes públics –per no erosionar la capacitat de creixe-
ment de l’economia– amb un creixement econòmic ele-
vat i sostingut. Un exemple il·lustratiu que mostra el 
poder del creixement és el període 1996-2007, durant el 
qual, gràcies a l’elevat creixement (creixement nominal 
del 7,4% de mitjana anual), el deute públic espanyol es va 
reduir en gairebé 30 p. p. sense retallades de despesa i 
sense augments elevats d’impostos. En particular, si el 
creixement nominal mitjà de l’economia en els propers 
10 anys fos 1 p. p. superior a la previsió a llarg termini de 
l’FMI (el 4,1%, en lloc del 3,1%) i si el dèficit primari seguís 
una evolució com la del 2015-2019, el deute públic se 
situaria, el 2031, en el 98% del PIB si es manté l’actual 
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Previsions  

1. En concret, si denotem la ràtio de deute públic sobre el PIB en l’any t 
com dt; el saldo fiscal primari (sense interessos) com b; el tipus d’interès 
com i, i el creixement del PIB nominal com g, l’evolució és:

dt+1 = dt +
it+1 – gt+1

1 + gt+1

dt – bt+1 
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entorn de tipus d’interès (el 104% si el cost del deute evo-
luciona d’acord amb les expectatives de mercat dels tipus 
a 5 anys), només lleugerament per damunt de la ràtio 
prepandèmia. D’aquí la importància de treure el màxim 
partit de l’NGEU per assolir un creixement elevat i, alhora, 
equilibrat i sostenible.

Finalment, s’ha parlat molt de l’important efecte con-
fiança que té el fet que el BCE sigui un dels principals teni-
dors de deute públic. Es mantindrà aquest efecte en els 
propers anys? Què succeirà a partir del març del 2022, 
quan està previst que finalitzin les compres netes del 
PEPP? A l’últim gràfic, mostrem l’evolució del deute 
públic espanyol net de les tinences de l’Eurosistema el 
2021-2025 en tres escenaris diferents: l’escenari central,2 
un escenari amb una retirada de les compres netes més 
aviat del que espera el mercat3 i un tercer amb un aug-
ment dels estímuls.4 Tal com podem observar, en qualse-
vol dels tres escenaris, el deute públic net d’aquestes 
tinences se situaria per sota del 80% del PIB, gràcies, 
sobretot, a la importància de la reinversió del principal al 
seu venciment. Així, el BCE continuarà sent durant molts 
anys un tenidor molt important de deute públic espa -
nyol, situació que no variarà de forma substancial en fun-
ció de com moduli els seus programes de compres netes 
en els propers anys. 

En definitiva, la sostenibilitat del deute públic no està en 
dubte, gràcies a un entorn macrofinancer favorable: tipus 
baixos, venciments llargs i suport del BCE.

No obstant això, per si aquest entorn tan extraordinària-
ment favorable no dura per sempre, serà imprescindible 
aconseguir un creixement dinàmic, sostenible i durador 
que asseguri que la digestió del deute públic sigui supor-
table. 

Javier Garcia-Arenas i Ricard Murillo Gili2. Dins el PEPP, compres netes a un ritme de 60.000 milions mensuals fins 
al març del 2022 i reinversions del principal fins al final del 2023. 
3. Reducció gradual del ritme de compres del PEPP fins als 30.000 milions 
d’euros en el 1T 2022, quan finalitzarien les compres netes i les reinver-
sions s’allargarien també fins al final del 2023. 
4. Compres de 80.000 milions d’euros durant el 2T i el 3T 2021, que des-
prés es redueixen a 60.000 milions durant el 4T 2021 i el 1T i el 2T 2022, i, 
finalment, a 40.000 milions en el 3T 2022. El programa s’ampliaria tant en 
el temps (sis mesos més) com en la quantitat i les reinversions s’ampliarien 
fins a mitjan 2024.
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Font: CaixaBank Research.
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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 03/21 04/21 05/21

Indústria
Índex de producció industrial 0,7 –9,5 –23,2 –5,3 –2,5 2,6 12,4 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –3,9 –14,0 –27,8 –11,9 –11,0 –7,3 –5,7 2,6 4,6
PMI de manufactures (valor) 49,1 47,5 39,4 51,4 51,1 53,0 56,9 57,7 59,4

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 17,2 –12,8 –12,5 –19,1 –19,9 –19,1 –16,5 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 3,6 –12,7 –11,9 –17,8 –17,7 –17,8 –15,7 ... ...
Preu de l’habitatge 5,1 2,1 2,1 1,7 1,5 ... – – –

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 1,4 –36,8 –22,8 –50,7 –72,6 –85,4 –88,0 ... ...
PMI de serveis (valor) 53,9 40,3 28,4 47,3 43,0 44,3 48,1 54,6 59,4

Consum
Vendes comerç al detall 2,3 –7,1 –18,3 –3,5 –2,9 –0,4 14,3 41,0 ...
Matriculacions d’automòbils –3,6 –29,2 –68,6 –7,5 –13,2 12,7 128,0 1.787,9 177,8
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –6,3 –22,8 –27,9 –26,9 –26,3 –22,1 –17,4 –11,6 –9,9

Mercat de treball
Població ocupada 1 2,3 –2,9 –6,0 –3,5 –3,1 –2,4 – – –
Taxa d’atur (% de la població activa) 14,1 15,5 15,3 16,3 16,1 16,0 – – –
Afiliats a la Seguretat Social 2 2,6 –2,0 –4,4 –3,0 –2,0 –1,4 –0,5 3,2 3,8

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

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 03/21 04/21 05/21

General 0,7 –0,3 –0,7 –0,5 –0,7 0,6 1,3 2,2 2,7
Subjacent 0,9 0,7 1,1 0,5 0,2 0,4 0,3 0,0 ...

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 03/21 04/21 05/21

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

Saldo corrent 26,6 7,4 18,1 11,5 7,4 5,0 5,0 ... ...
Béns i serveis 37,5 16,7 27,7 20,3 16,7 15,4 15,4 ... ...
Rendes primàries i secundàries –10,9 –9,3 –9,6 –8,8 –9,3 –10,5 –10,5 ... ...

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

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 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 03/21 04/21 05/21

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

A la vista i estalvi 10,7 12,3 13,0 13,8 13,7 14,1 12,7 ... ...
A termini i preavís –13,4 –16,5 –16,1 –16,5 –17,1 –20,4 –21,9 ... ...

Dipòsits d’AP 8,8 1,0 –6,6 5,2 11,8 11,2 14,7 ... ...
TOTAL 5,6 7,1 7,1 8,7 8,9 9,1 8,2 ... ...

Saldo viu de crèdit
Sector privat –1,5 1,2 1,5 2,0 2,4 2,3 1,9 0,4 ...

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

Administracions públiques –6,0 3,0 0,1 1,1 8,8 9,5 13,0 16,2 ...
TOTAL –1,7 1,3 1,5 1,9 2,7 2,7 2,6 1,3 ...

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

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: perspectives  
de creixement favorable  
a mitjà termini

La situació epidemiològica continua evolucionant de forma 
favorable mentre l’economia mostra forts senyals de recupe-
ració. Segons les dades disponibles, les xifres de la COVID-19 
van mantenir una tendència favorable, amb el nombre de casos 
a la baixa i amb el ritme de vacunació a l’alça. Fins al 23 de maig, 
el 32% de la població ja havia rebut una dosi de la vacuna, i, a 
les franges d’edat de més risc, el percentatge de vacunats al -
menys amb una dosi se situava al voltant del 95%. Aquesta evo-
lució ha permès que, al començament de maig, es fessin els 
últims passos de desconfinament. Així, llevat d’algunes excep-
cions, es pot considerar que l’economia ja està operant al com-
plet. En aquest context, els indicadors d’activitat van registrar 
una forta recuperació, amb l’indicador diari d’activitat del Banc 
de Portugal creixent el 7% trimestral en la mitjana dels 52 pri-
mers dies del 2T. Els indicadors relacionats amb el consum, tot i 
que es mantenen per sota dels nivells del 2019, també es recu-
peren. Per exemple, a l’abril, la venda de cotxes es va quadrupli-
car i els pagaments electrònics van créixer més del 50%. La 
inversió, aproximada per la formació bruta de capital fix, va 
créixer el 3,7% interanual en el 1T, gràcies a l’avanç del 12,2% 
de la inversió en maquinària i a la resiliència de la construcció, 
on la inversió va créixer el 6,4%. Pel que fa a l’oferta, les millores 
són també evidents, però menys pronunciades, en part perquè 
les últimes dades disponibles es remunten al març, és a dir, al 
període de ple confinament. Malgrat que els desenvolupa-
ments recents són positius, l’envergadura de la caiguda del PIB 
en el 1T (el –3,3% intertrimestral i el –5,4% interanual) va impli-
car la revisió a la baixa de la previsió per al creixement el 2021 
fins al 3,7%, 1,2 p. p. menys que en la previsió anterior. No obs-
tant això, a causa del fort creixement esperat en el segon 
semestre d’enguany, el moviment per al 2022 va ser l’oposat, és 
a dir, el creixement es va revisar a l’alça fins al 4,7%, 1,6 p. p. més 
del que s’havia considerat prèviament. En resum, a mitjà termi-
ni, les perspectives per a l’economia portuguesa milloren i el 
creixement acumulat previst per al 2020-2022 és ara del 0,3% 
(amb anterioritat, el –0,1%).

Senyals de lleugera millora al mercat laboral. En el 1T, l’ocu -
pa  ció va disminuir en 49.000 persones en relació amb el tri-
mestre anterior. Malgrat el descens, es tracta d’una disminució 
inferior a la verificada en el primer confinament general (–142.600). 
La taxa d’atur, per la seva banda, va disminuir fins al 7,1%  
(–0,2 p. p. en relació amb el 4T 2020). No obstant això, el volum 
d’hores efectivament treballades va caure el 6,4% intertrimes-
tral, l’equivalent a dues hores setmanals menys de mitjana, a 
causa de factors com els aïllaments profilàctics. Al seu torn, a 
l’abril, la taxa d’atur es va fixar en el 6,9%, mentre que l’atur 
re  gistrat a les oficines d’ocupació va disminuir intertrimestral-
ment (–8.963 persones), xifra que contrasta amb els augments 
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registrats en els quatre mesos anteriors. No obstant això, la 
xifra de l’atur registrat encara supera de manera significativa la 
registrada abans de la pandèmia (108.326 persones més que al 
febrer del 2020). Considerant l’efecte positiu de les mesures de 
suport a l’ocupació, hem revisat a la baixa la nostra previsió per 
a la taxa d’atur el 2021 fins al 7,8%, tot i que la incertesa que 
envolta l’impacte de les restriccions sobre l’activitat de les 
empreses és elevada.

El segon confinament i el reforç de les mesures COVID van 
empitjorar els comptes públics en els quatre primers mesos 
de l’any. En el còmput acumulat fins a l’abril, el dèficit pressu-
postari es va quedar en el 6,9% del PIB, en relació amb el 2,5% 
del mateix període del 2020, un comportament que s’explica 
per la caiguda significativa dels ingressos (el –6,3% interanual) 
i per l’augment significatiu de les despeses (el 5,2%). Gairebé la 
totalitat de l’augment de les despeses va ser deguda a les 
transferències corrents, vinculades moltes d’elles a la pandè-
mia. De fet, les mesures COVID, on s’inclouen les mesures rela-
tives als ingressos i a la despesa, van assolir el 3,4% del PIB. 
Malgrat la incertesa encara existent, anticipem que l’impacte 
d’aquestes mesures sobre els comptes públics es diluirà durant 
la segona meitat de l’any, en línia amb la millora de la situació 
pandèmica, amb els avanços en el pla de vacunació i amb la 
recuperació de l’economia.

El turisme és el sector més afectat per la pandèmia. El confi-
nament estricte durant dos mesos del 1T s’ha vist reflectit en 
les caigudes superiors al 90% del nombre de turistes en relació 
amb els anys 2020 i 2019. Així i tot, les perspectives per a la 
resta de l’any són raonablement positives (augment del 25% 
en el conjunt del 2021 en relació amb les xifres del 2020), lluny, 
en qualsevol cas, dels nivells del 2019. Aquesta millora és el 
fruit dels progressos en el procés de vacunació tant en l’àmbit 
nacional com en l’internacional, tot i que es pot veure molt 
afectada per la decisió de les autoritats britàniques en la inclu-
sió de Portugal a la llista de destinacions segures (els turistes 
britànics són dels més importants per a Portugal i, el 2019, van 
representar gairebé el 8% del total de turistes).

El mercat immobiliari continua resistint. D’acord amb Confi-
dencial Imobiliário (CI), els preus van créixer el 3% interanual a 
l’abril, 3 dècimes més que al març. En el mateix sentit apunten 
les dades de taxació bancària, que, a l’abril, van augmentar el 
8% interanual, 1,1 punts més que al març. Finalment, les dades 
de CI relatives a les transaccions en el 1T mostren un creixe-
ment del 5,1% intertrimestral i del 21% interanual. Aquest 
comportament i el manteniment dels factors de suport (baix 
cost de finançament, gestió prudent del final de les moratòries 
i prolongació dels visats gold fins al final d’enguany) suggerei-
xen que els preus es continuaran expandint el 2021, tot i que 
ho faran a un ritme força més moderat. Així, la nostra previsió 
és que avancin el 2,3% el 2021 (el 8,4% el 2020).
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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 03/21 04/21 05/21

Índex coincident d’activitat 1,1 –5,3 –6,1 –6,5 –5,5 –3,9 –3,1 –2,0 ...
Indústria
Índex de producció industrial –2,2 –6,9 –24,1 –0,5 –2,1 –0,9 5,7 36,9 ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –3,2 –15,8 –24,6 –19,4 –14,7 –13,6 –12,4 –9,7 –4,7

Construcció
Permisos de construcció - habitatge nou  
(nombre d’habitatges) 15,2 3,3 23,1 –11,3 12,7 34,4 65,3 ... ...

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 6,2 6,9 8,0 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 7,8 –75,7 –29,7 –57,6 –75,7 –86,3 –86,3 –84,4 ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 12,9 –21,6 –36,1 –37,8 –19,5 –19,1 –19,2 –16,8 –10,3

Consum
Vendes comerç al detall 4,4 –3,0 –12,1 –1,1 –1,9 –7,6 2,2 25,6 ...
Indicador coincident del consum privat 2,1 –5,7 –7,0 –7,3 –5,3 –2,4 –1,4 –0,4 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –8,0 –22,4 –27,7 –26,9 –26,2 –24,4 –23,0 –21,0 –16,7

Mercat de treball
Població ocupada 1,2 –1,9 –3,6 –3,1 –1,2 –1,3 –0,3 1,2 ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 6,6 7,0 5,7 8,0 7,3 7,1 6,6 6,9 ...
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 03/21 04/21 05/21

General 0,3 0,0 –0,3 0,0 –0,2 0,4 0,5 0,6 1,2
Subjacent 0,5 0,0 –0,1 –0,1 –0,1 0,5 0,1 0,1 0,6

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 03/21 04/21 05/21

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

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 2,6 0,3 2,4 0,3 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 03/21 04/21 05/21

Dipòsits 1

Dipòsits de llars i empreses 5,2 10,1 9,0 9,2 10,1 10,6 10,6 10,6 ...
A la vista i estalvi 14,8 18,8 20,1 18,4 18,8 18,5 18,5 18,7 ...
A termini i preavís –2,9 1,4 –1,0 0,4 1,4 2,4 2,4 2,1 ...

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

Saldo viu de crèdit 1

Sector privat –0,1 4,6 0,5 2,1 4,6 5,1 5,1 5,4 ...
Empreses no financeres –3,7 10,5 1,0 4,4 10,5 11,0 11,0 11,0 ...
Llars - habitatges –1,3 2,1 –0,1 0,7 2,1 2,6 2,6 2,9 ...
Llars - altres finalitats 16,5 –1,2 1,5 1,3 –1,2 –1,0 –1,0 0,2 ...

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

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.
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A aquestes altures, ja ningú s’hauria de sorprendre en llegir que el canvi climàtic és un fenomen que tindrà un impacte molt 
important sobre l’activitat econòmica. El sector financer, com a peça clau en l’engranatge econòmic, pot contribuir a la mitigació 
del canvi climàtic, però també pot patir-ne els efectes. En aquest article, aparquem les oportunitats que brinda l’agenda per fre-
nar el canvi climàtic i ens centrem en la segona qüestió: l’anàlisi de l’impacte dels riscos climàtics sobre el sector financer.

Els riscos climàtics: com identificar-los i com quantificar-los

L’exposició del sector financer als riscos climàtics es distingeix en funció del seu origen. D’una banda, tenim els riscos de transició, 
que engloben les pèrdues que es poden originar per canvis tecnològics, reguladors o en les preferències dels consumidors diri-
gits a complir els objectius climàtics. Exemples d’aquests riscos de transició són, per exemple, els que podrien patir les compa -
nyies que es dediquin a l’explotació o la distribució de carbó per a la generació d’energia, el combustible fòssil que produeix més 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Per complir els objectius de reducció d’emissions de la Comissió Europea (el 
55% el 2030, en relació amb els nivells del 1990), aquestes empreses hauran d’ajustar els processos de producció per adaptar-se 
a un nou entorn regulador.

Per valorar la importància d’aquest risc per al conjunt del sector financer de la zona de l’euro, és necessari dilucidar si els sectors 
econòmics als quals s’ha concedit un major volum de crèdit són també els més contaminants, ja que és raonable suposar que 
les empreses que generen més emissions seran més sensibles als canvis associats a la transició energètica. No obstant això, avui 
dia, no és fàcil obtenir aquesta informació, ja que una minoria d’empreses divulguen dades sobre les seves emissions. Segons 
les últimes dades del Task Force on Climate-Related Disclosure, el 2019, només el 26% de les 1.700 empreses incloses en la seva 
mostra a nivell global van reportar les emissions de GEH segons la classificació scope (o abast),1 i el 33% va publicar objectius 
climàtics. Per superar aquesta dificultat, en un exercici recent, 
el BCE ha estimat les emissions contaminants el 2018 de les 
empreses no financeres destinatàries del gros del finançament 
bancari.2 Mitjançant aquest exercici, el BCE ha conclòs que els 
préstecs bancaris al sector miner i energètic (responsables, 
conjuntament, de gairebé el 20% de les emissions totals) 
representen només el 5% de la cartera de crèdit a les empreses 
no financeres, una exposició relativament baixa. No obstant 
això, el crèdit concedit al sector manufacturer representa el 
20% del total, mentre que les seves emissions representen el 
40% del total, la qual cosa suggereix que l’exposició a aquest 
sector podria ser una font de risc climàtic en agregat (malgrat 
que s’hauria de tenir en compte l’heterogeneïtat en la intensi-
tat de les emissions dins aquest sector).

D’altra banda, cal tenir en compte els riscos físics, aquells que 
potencialment poden deteriorar els actius arran de la major fre-
qüència i violència dels fenòmens meteorològics adversos 
(com incendis, inundacions, onades de calor o tempestes). 
S’estima que, el 2019, les pèrdues econòmiques derivades d’esdeveniments meteorològics extrems van assolir l’1% del PIB de la 
zona de l’euro, una xifra que es podria incrementar en els propers anys si aquests esdeveniments es fan més freqüents.

De manera similar al que s’ha exposat per als riscos de transició, el principal canal d’impacte dels riscos físics sobre el sector finan-
cer prové de l’exposició del sector a aquelles empreses més susceptibles de veure la seva activitat o els seus actius intensament 
afectats per aquests riscos. Per exemple, una empresa amb la fàbrica situada en una zona potencialment inundable pròxima a un 

Coneixent els riscos climàtics i el seu impacte sobre el sector financer

1. Les emissions es distingeixen entre les directes de l’activitat de l’empresa (scope 1), les causades pel consum energètic (scope 2) i les que es generen al llarg de
tota la seva cadena de valor, des de l’obtenció de les primeres matèries fins a l’ús dels productes o dels serveis per part dels consumidors (scope 3).
2. En l’exercici es tenen en compte les empreses amb préstecs bancaris de més de 25.000 euros, que, en conjunt, representen 4 bilions d’euros i el 80% del crèdit a les 
empreses no financeres. Vegeu «Climate-related risks to financial stability», Financial Stability Review, 2021.
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riu o que sigui molt vulnerable a incendis. Si aquests esdeveniments s’acabessin materialitzant, la capacitat de generar ingressos 
d’aquestes empreses es reduiria, la qual cosa, al seu torn, n’afebliria la qualitat creditícia.3 Com en el cas dels riscos de transició, 
quantificar l’exposició als riscos físics no és senzill, però s’han començat a fer alguns passos significatius. Seguint la metodologia 
proposada pel Network for Greening the Financial System,4 el BCE ha utilitzat les ubicacions de les empreses no financeres iden-
tificades en l’anàlisi d’exposició a riscos de transició i les ha creuat amb models climàtics per estimar-ne la vulnerabilitat als fenò-
mens meteorològics adversos. Així, estima que el 5% de la cartera de crèdit bancari corporatiu de la zona de l’euro està ja molt 
exposada a aquests riscos o ho estarà abans del 2040, mentre que el 25% de la cartera podria veure un augment en la seva 
exposició a aquests riscos. Per regions, al centre i al nord d’Europa, el principal risc prové de les zones potencialment inundables, 
mentre que, al sud d’Europa, els principals riscos són els incendis i les onades de calor.

Quins són els següents passos?

Que les entitats del sector financer tinguin en compte els riscos mediambientals en la presa de decisions és clau per protegir els 
balanços i l’estabilitat financera en conjunt. Fins ara, la falta d’informació i no comptar amb una estandardització adequada sobre 
el càlcul i la modelització d’aquests riscos han propiciat que les entitats financeres només els tinguessin en compte de manera 
voluntària. No obstant això, el 2022, per primera vegada, les entitats financeres de la zona de l’euro hauran d’avaluar la seva 
exposició a aquests riscos mitjançant uns tests d’estrès climàtics, en el que serà el primer exercici obligatori que servirà 
d’aprenentatge als bancs i al supervisor.5 Mitjançant aquests tests, els bancs hauran d’avaluar els seus balanços en un horitzó 
temporal ampli per a diversos escenaris climàtics: i) escenari de transició ordenada (la regulació s’implementa de manera gradual 
i progressiva i permet aconseguir els objectius climàtics i limitar els costos derivats dels riscos físics i de transició); ii) transició 
desordenada (la regulació s’implementa de forma tardana i abrupta, de manera que els costos derivats dels riscos de transició són 
superiors que en la transició ordenada), i iii) «terra-hivernacle» (no s’aplica cap regulació i no es compleixen els objectius climàtics, 
de manera que no hi ha costos de transició, tot i que els físics són molt rellevants). Per anar escalfant motors, el BCE ja ha publicat 
unes conclusions preliminars per al conjunt de la zona de l’euro en què mostra quin seria l’impacte a nivell agregat de cada esce-
nari en la probabilitat d’impagament dels diferents sectors econòmics. Els resultats mostren que, en l’últim escenari, la probabi-
litat d’impagament augmenta més per a tots els sectors de l’economia. Dit d’una altra manera, els riscos físics derivats de la 
inacció són potencialment més costosos per al sector financer que els derivats dels riscos de transició. El següent pas l’hauran de 
fer els bancs de manera individual el 2022.

Tot i que aquests tests d’estrès seran molt útils per marcar el camí que cal seguir en els propers anys i per influir en la presa de 
decisions de les entitats financeres,6 l’escassetat i el recorregut per millorar la qualitat de la informació climàtica no permetrà que 
siguin prou complets o representatius. Per aquest motiu, no es contempla que els seus resultats tinguin impacte sobre els requi-
sits de capital, tot i que sí que podrien motivar algunes recomanacions per part del supervisor bancari. Així, malgrat que encara 
cal fer molta feina per identificar els riscos climàtics, s’està avançant de forma gradual en la direcció correcta, tant perquè el sis-
tema financer sigui més resistent al canvi climàtic com perquè contribueixi a descarbonitzar l’economia.

Ricard Murillo Gili

3. Normalment, en cas d’impagament, els bancs poden executar les garanties (o col·lateral), però és important remarcar que les garanties també estan subjectes als 
riscos climàtics, tant físics com de transició.
4. Vegeu «Case studies of environmental risk analysis methodologies», NGFS Occasional Paper, 2020.
5. El Banc d’Anglaterra ha recomanat als principals bancs del Regne Unit que facin aquest mateix exercici durant la segona meitat del 2021.
6. Un estudi recent del BCE mostra que els bancs que van fer tests d’estrès financer el 2016 van reduir el risc de crèdit en comparació amb els bancs que no els van fer. 
Vegeu Kok, C. et al. (2021), «The disciplining effect of supervisory scrutiny in the EU-wide stress test», ECB Working Paper Series, núm. 2.551.
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Els individus i les institucions podem contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Els consumidors, per exemple, podem afegir-hi 
el nostre granet de sorra triant productes i serveis amb una menor petjada de carboni. El sector públic pot afegir-hi tones de 
sorra, amb incentius a la inversió per millorar l’eficiència energètica i per desenvolupar tecnologies menys contaminants i, sobre-
tot, amb la introducció d’un preu a les emissions de carboni. Per la seva banda, quin rol poden tenir els bancs centrals en aquest 
àmbit? En aquest article, posem el focus en com el BCE (en el marc de la seva revisió estratègica) podria incorporar criteris cli-
màtics a la presa de decisions.

Per què els bancs centrals haurien de ser proactius?

Els bancs centrals de les economies avançades –també el BCE– tenen en el seu mandat l’estabilitat dels preus. Alguns, a més a 
més, fixen objectius d’altres variables macroeconòmiques, com l’ocupació. En qualsevol cas, cap inclou de forma explícita 
entre els seus objectius la lluita contra el canvi climàtic. No obstant això, hi ha un ampli consens que el canvi climàtic té impli-
cacions importants per a l’economia i per a l’estabilitat dels preus, que els bancs centrals no poden passar per alt. Per exemple, 
la major freqüència i severitat d’esdeveniments meteorològics adversos podria augmentar la volatilitat en el creixement 
econòmic i en l’evolució dels preus. De fet, alguns models estimen que la mera expectativa que això succeeixi afecta ja les 
expectatives d’inflació, redueix el tipus d’interès natural1 i limita el marge (ja escàs) de la política monetària per estimular 
l’economia. Per al cas de la zona de l’euro, aquest factor és un repte addicional per al BCE, ja que l’impacte del canvi climàtic 
varia en funció dels països.

A Europa, a més a més, els tractats europeus obliguen el BCE a donar suport a les polítiques i als objectius de la UE, sempre que 
això no perjudiqui l’estabilitat dels preus. Com que la Comissió Europea té com a objectiu estratègic la lluita contra el canvi cli-
màtic (el Green Deal i el fons de recuperació Next Generation EU són una mostra clara d’aquest compromís), el BCE no solament 
podria, sinó que hauria d’incorporar el canvi climàtic en la presa de decisions.

D’altra banda, els riscos climàtics són una amenaça per a l’estabilitat financera. També són una amenaça per al mateix banc cen-
tral, entre altres raons perquè el seu balanç està exposat als riscos climàtics a través dels títols de deute sobirà i corporatiu que 
adquireix al mercat. Així, per al correcte desenvolupament de la política monetària, seria necessari que els bancs centrals també 
gestionessin de forma adequada l’exposició climàtica dels seus actius.

Per què els bancs centrals no haurien de ser proactius?

També hi ha arguments en contra d’una contribució activa 
dels bancs centrals en la lluita contra el canvi climàtic. D’una 
banda, es podria interpretar que, en actuar en aquest àmbit, 
les institucions monetàries estarien sobrepassant els seus 
actuals mandats. En concret, malgrat que la lluita contra el 
canvi climàtic generi un ampli consens en el pla científic, no 
deixa de ser una decisió política. Els governs són els responsa-
bles de recollir el mandat de la societat en aquest àmbit i, en 
conseqüència, de triar els principals actors en les polítiques 
climàtiques. En aquest sentit, el fet que un banc central pren-
gui partit i influeixi en l’assignació de recursos econòmics sen-
se el mandat democràtic per fer-ho podria ser percebut com 
una disminució de la independència política. Així mateix, 
l’impacte directe que un banc central pot tenir sobre el nivell 
d’emissions és baix.

De l’altra, si un banc central decidís afavorir actius de sectors 
menys contaminants, es podria considerar que estaria incom-
plint el principi de neutralitat de mercat.2 No obstant això, a 
Europa, aquest principi presenta alguns matisos.

Bancs centrals i canvi climàtic: entre actuar i no actuar

1. Vegeu Dietrich, A. et al. (2021), «The Expectations Channel of Climate Change: Implications for Monetary Policy», CEPR Discussion Paper, 15.866.
2. Les compres d’actius han de reflectir el mercat elegible per garantir que no es distorsionen els preus relatius dels títols al mercat.
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El tractat de la UE especifica que el BCE ha d’actuar d’acord amb «el principi d’una economia de mercat oberta i de lliure competèn-
cia que fomenti una assignació eficient dels recursos». En aquest sentit, quan hi ha una fallada de mercat (com la falta d’internalització 
dels riscos climàtics en el preu dels actius financers), l’assignació de recursos pot ser ineficient. Seguint aquest argument, la discrimi-
nació per part del BCE d’actius en funció de la seva exposició als riscos climàtics podria encaixar en els tractats, ja que atenua una 
fallada de mercat i millora l’eficiència de l’assignació. De fet, la composició actual de la cartera de deute corporatiu del BCE no com-
pleix amb la neutralitat de mercat. En particular, la cartera de bons corporatius replica de forma adequada l’univers de bons elegi-
bles, però no l’estructura econòmica de la zona de l’euro.3 A més a més, atesa la major participació de sectors intensius en emissions 
al mercat de renda fixa corporativa europeu, la cartera de bons corporatius del BCE presenta un important biaix de carboni.

Com podria el BCE incorporar la lluita contra el canvi climàtic en el seu mandat?

Malgrat que els bancs centrals puguin actuar davant el canvi climàtic, sembla clar que no han de liderar aquesta lluita. En canvi, 
poden (dins els límits del seu mandat) complementar l’acció dels governs. En aquest sentit, el BCE té a la seva disposició diverses 
eines en l’àmbit de la política monetària i de la supervisió bancària amb les quals pot incorporar els riscos climàtics en la presa de 
decisions i en les operacions (vegeu la taula).

En primer lloc, el BCE podria ajustar el programa de compra d’actius privats4 per adquirir deute només d’empreses que divulguin 
una certa informació climàtica o comptin amb un ràting climàtic. Aquesta opció, que genera consens al Consell de Govern del BCE, 
milloraria la transparència de la informació climàtica i, per tant, ajudaria els mercats financers a classificar els emissors i els actius 
en funció de la seva exposició als riscos climàtics (la qual cosa facilitaria la internalització d’aquests riscos en el preu dels actius).

El BCE també podria anar més enllà i discriminar en funció dels riscos climàtics, mostrant preferència pel deute d’empreses que 
compleixin uns certs criteris climàtics o excloent els emissors i els actius més intensius en emissions de carboni (i, per tant, més 
en conflicte amb els objectius de descarbonització de la UE).5 Aquestes mesures, tot i que són més proactives, serien difícils 
d’aplicar sense una divulgació consistent dels riscos climàtics per part de les empreses, que encara es troba en una fase inicial i 
que només aplica a empreses cotitzades. A més a més, susciten una certa controvèrsia al Consell de Govern del BCE. Primer, per-
què, com s’ha esmentat, podrien entrar en conflicte amb el principi de neutralitat de mercat.6

3. Vegeu Papoutsi, M. i Schneider, M. (2021), «How unconventional is green monetary policy?», Working Paper.
4. Els ajustos en el programa de compra de bons sobirans (PSPP) serien més difícils d’implementar, ja que el BCE es trobaria amb la dificultat de diferenciar entre polí-
tiques i amb la falta d’indicadors climàtics per països.
5. Alguns bancs centrals d’economies avançades ja han fet camí en aquesta direcció: el Banc de Suècia (Riksbank) només compra bons d’empreses que compleixin les 
normes i els estàndards internacionals en matèria de sostenibilitat, mentre que el Banc d’Anglaterra ha anunciat recentment que ajustarà el programa de compra de 
bons corporatius per incorporar-hi l’impacte climàtic dels emissors.

Opcions del BCE per incorporar criteris climàtics en les seves operacions

Eines de política 
monetària

Operacions de crèdit 
(MRO, LTRO, TLTRO...)

Ajustar el tipus d’interès en funció de la destinació del crèdit (per exemple, nivell d’alineació amb la taxonomia verda UE).

Condicionar l’accés a la destinació del crèdit (per exemple, nivell d’alineació amb la taxonomia verda UE).

Condicionar accés/tipus d’interès a la composició del col·lateral aportat (en funció dels riscos climàtics).

Vincular l’accés a la divulgació d’informació climàtica per part d’entitats/contraparts.

Col·lateral

Expandir l’elegibilitat del col·lateral verd (per exemple, permetre a les entitats accedir a un tram addicional de finançament).

Excloure actius en funció del perfil de risc climàtic de l’emissor o de la intensitat d’emissions dels actius subjacents.

Alineació del conjunt d’actius elegibles (collateral pool) amb objectius climàtics determinats.

Vincular l’elegibilitat a la divulgació dels riscos climàtics per part d’entitats/contraparts.

Programa de compra 
d’actius

Exclusió d’emissors/actius més intensius en emissions de carboni.

Vincular les compres a la divulgació dels riscos climàtics per part d’emissors/rating amb valoració climàtica.

Eines en l’àmbit de la supervisió bancària
Incorporació dels riscos climàtics en el procés d’avaluació i de revisió supervisora (SREP).

Introducció de tests d’estrès climàtics/anàlisis d’escenaris climàtics per al sector bancari.

Requisits de major transparència en la informació de riscos climàtics per part de les entitats de crèdit.

    Mesura proactiva per impulsar la transició verda                      Mesura de protecció davant els riscos climàtics

Font: CaixaBank Research, a partir d’NGFS (2021), «Adapting central bank operations to a hotter world: Reviewing some options».

Ajustar el pricing (haircut) del col·lateral en funció del risc climàtic associat/nivell d’alineació amb la taxonomia verda UE.

Ajustar el programa de compra d’actius en funció del risc climàtic (més inclinació cap a actius/emissors verds). 

Ajustar els requeriments de capital dels bancs en funció de la seva exposició als riscos climàtics.
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Segon, perquè són una solució temporal (la compra d’actius forma part de la política expansiva del BCE, i la seva durada està 
teòricament delimitada en el temps, mentre que el canvi climàtic és un repte a llarg termini). I, tercer, perquè podrien comportar 
un risc reputacional per al BCE si els emissors fossin menys verds del que reporten.7

En segon lloc, el BCE podria fer ajustos en les operacions de crèdit amb entitats financeres i en el marc d’actius de garantia (o 
col·lateral) amb la finalitat d’afavorir les exposicions verdes i fer menys atractives les més marrons. En concret, a més de condicio-
nar l’accés al finançament a la divulgació d’informació climàtica, el BCE també podria ajustar el tipus d’interès d’algunes d’aquestes 
operacions en funció de la destinació del crèdit. Per exemple, el BCE podria llançar un programa de finançament verd (green 
TLTRO), en què el tipus d’interès que paguen els bancs estigués condicionat a un augment del crèdit a activitats alineades amb la 
taxonomia verda de la UE. De manera similar, el BCE podria ajustar la valoració dels actius que se li presenten com a garantia en 
funció dels riscos climàtics que identifiqui (de fet, el BCE ja accepta col·laterals amb diferents haircuts,8 en funció del perfil de risc). 
Així, podria assignar un menor haircut als actius més alineats amb la taxonomia verda de la UE.

En qualsevol cas, davant la falta, en aquests moments, d’informació corporativa consistent i estandarditzada sobre l’exposició als 
riscos climàtics, cal esperar que el BCE actuï de manera cautelosa i que, almenys en un primer moment, prioritzi l’opció d’assegurar 
una àmplia divulgació dels riscos climàtics per part de les empreses i de les entitats financeres que contribueixi a la internalització 
dels riscos climàtics en els preus dels actius i que serveixi de base per adoptar més mesures en aquest àmbit.

Finalment, en l’àmbit de la supervisió bancària, el BCE ja ha començat a adoptar mesures per millorar la qualitat i la quantitat de 
les dades climàtiques disponibles, així com la comprensió dels riscos climàtics i el seu impacte, de manera que puguin ser tractats 
com un risc financer més. Entre aquestes mesures, destaca la publicació de la guia sobre riscos mediambientals i climàtics,9 que, 
entre altres qüestions, posa el focus en la divulgació de la informació climàtica per part dels bancs. Addicionalment, el BCE ha 
demanat als bancs que elaborin plans d’acció per alinear les seves pràctiques amb les propostes de la guia (que formaran part del 
procés supervisor anual conegut com SREP). Finalment, també destaca el llançament, el 2022, de tests d’estrès climàtics, amb què 
els bancs autoavaluaran la seva exposició als riscos climàtics i el seu nivell de preparació per abordar-los –malgrat que aquests 
exercicis no tindran, ara com ara, una repercussió sobre els requisits de capital dels bancs.

Roser Ferrer Ripoll i Ricard Murillo Gili

6. A més a més, l’univers dels bons verds avui dia encara és petit, de manera que, si el BCE només comprés bons verds, no podria implementar la seva política monetària 
de forma adequada.
7. L’emissió de bons verds no es tradueix necessàriament en unes menors o decreixents emissions per part de les empreses. Vegeu Ehlers, T. et al. (2020), «Green bonds 
and carbon emissions: exploring the case for a rating system at the firm level», BIS Quarterly Review.
8. Retallada en el valor –o haircut– que s’aplica a aquests actius per mitigar els riscos de liquiditat i de crèdit del BCE.
9. ECB Banking Supervision (2020), «Guide on climate-related and environmental risks».
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La pandèmia de la COVID-19 ha evidenciat que esdeveniments als quals assignem una probabilitat baixa d’ocurrència i un impac-
te elevat es poden acabar materialitzant. En les properes dècades, aquests fenòmens, coneguts com cignes negres, poden ser 
cada vegada més freqüents i, fins i tot, canviar de color: les greus conseqüències del canvi climàtic poden arribar a provocar cig-
nes verds, sobretot si no es gestiona de forma adequada la transició cap a un model econòmic sostenible. En aquest article ana-
litzem l’impacte d’aquesta transició sobre els mercats financers i contraposem els efectes d’una transició climàtica ordenada als 
d’una transició climàtica desordenada.

Transició ordenada: la importància de separar el gra de la palla

En una transició ordenada, la transformació cap a una economia descarbonitzada es fa de manera gradual i amb una planificació 
adequada. En aquest procés, es produeixen canvis reguladors (com imposar límits estrictes a les emissions de carboni), fiscals 

(com l’augment d’impostos sobre les emissions contami-
nants) i tecnològics (com l’adopció de sistemes de trans-
port completament elèctrics o de tècniques de captura de 
carboni, per exemple). Aquests canvis, d’una banda, hau-
rien de generar un augment de les necessitats de finança-
ment (públiques i privades) al llarg del període de transició 
i, de l’altra, haurien de promoure el desenvolupament de 
noves mètriques i de criteris que permetin identificar 
millor la sostenibilitat ambiental pel que fa als sectors, a 
les empreses, als projectes i als productes. En ser una tran-
sició ordenada, les necessitats d’inversió es poden distri-
buir al llarg del temps, de manera que l’augment dels cos-
tos de finançament hauria de ser, de mitjana, petit. No 
obstant això, la millor identificació de les inversions verdes 
comportaria un increment de la dispersió d’aquests costos 
de finançament i també del preu relatiu dels actius verds 
en relació amb els actius marrons (l’anomenat greenium), 
situació que generaria també efectes persistents sobre els 
mercats de primeres matèries, com augments en els preus 

de les utilitzades en sectors menys intensius en carboni.1 Al mateix temps, nous instruments de finançament sostenible (com 
l’expansió dels mercats de bons verds o de préstecs bonificats)2 haurien de rebre un gran impuls.

En trobar-nos en la fase inicial d’una transició climàtica, és pertinent preguntar-se si alguns d’aquests efectes que acabem de 
descriure ja s’estan fent visibles. Doncs bé, en un entorn en què els inversors comencen a considerar rellevants els riscos climàtics 
(tant físics com de transició),3 la internalització d’aquests riscos es comença a reflectir de forma parcial en els preus dels actius 
financers, tot i que encara es troba en una fase molt inicial, en la qual el grau d’incorporació depèn, en bona part, de la qualitat de 
la informació publicada4 i del nivell d’informació i de coneixements dels inversors.5 En concret, l’evidència disponible mostra que 
l’exposició i la vulnerabilitat als riscos climàtics es reflecteixen, en certa manera, en el mercat de deute sobirà, ja que penalitza les 
regions amb més exposició als riscos físics i amb menys capacitat de resposta. En particular, s’ha estimat que la diferència entre les 
regions més i menys exposades a aquests riscos se situa, a nivell global, al voltant dels 200 p. b. en la mitjana del 1995-2017.6

Canvi climàtic i mercats financers

1. Serà destacable l’ajust a l’alça en el preu relatiu de les primeres matèries necessàries per a la generació i l’emmagatzematge d’energia renovable, com, per exemple, 
el cobalt, en relació amb el petroli. Vegeu International Energy Agency (2021), «The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions», World Energy Outlook Special 
Report.
2. A semblança dels bons verds, un préstec bonificat implicaria una «prima verda» (per exemple, un tipus d’interès més baix) per a projectes que complissin determinats 
objectius mediambientals.
3. Els riscos físics són els provinents de l’exposició de l’activitat humana al sistema natural, mentre que els riscos de transició són els derivats de la regulació que pretén 
dur l’economia cap a un menor nivell d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i cap a la transformació de les activitats econòmiques per complir els objectius 
mediambientals.
4. Vegeu Alessia, L., Ossola, E. i Panzica, R. (2021), «What greenium matters in the stock market? The role of greenhouse gas emissions and environmental disclosures», 
Journal of Financial Stability, 54.
5. Vegeu Krueger, P., Sautner, Z. i Starks, L. (2020), «The Importance of Climate Risks for Institutional Investors», The Review of Financial Studies, 33-3, pàgs. 1.067-1.111.
6. Vegeu Cevik, S. i Jalles, J. T. (2020), «This Changes Everything: Climate Shocks and Sovereign Bonds», IMF Working Paper WP/20/79, i Painter, M. (2020), «An inconve-
nient cost: The effects of climate change on municipal bonds», Journal of Financial Economics, 135-2, pàgs. 468-482.
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Nota: Els valors negatius en l’eix vertical corresponen a països que han vist reduïts els riscos climàtics físics 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Joint Research Centre de la Comissió Europea.
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Dels 77 països amb una ràtio 
INFORM, ≤ 3,37 se situen 

a Europa i 15, a Àsia i a 
l’Orient Mitjà. Els països 

de la UE-27 tenen, en 
l’actualitat, una ràtio 
d’1,8 i els EUA, de 3,4

Dels 50 països amb una 
ràtio INFORM, ≥ 5, 30 

se situen a l’Àfrica i 14, 
a Àsia i a l’Orient Mitjà. 

La Xina té un ràtio 
de 4,2 i l’Índia, de 5,4

EUA

Índia
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Aquests resultats suggereixen que els agents econòmics que participen en el mercat de deute sobirà tenen en compte 
l’evidència científica sobre els efectes del canvi climàtic, la qual cosa s’explica, probablement, per l’existència d’informació 
pública sobre els riscos físics del canvi climàtic a nivell geogràfic en quantitat i en qualitat suficients. En efecte, el consens 
científic ens indica que els riscos físics seran asimètrics –variaran en funció de la situació geogràfica, de l’estructura econòmica 
i de la capacitat institucional de cada país– i no lineals. Així mateix, ja disposem d’un índex de risc físic, calculat amb el model 
de risc INFORM, per a cada país a partir de l’exposició a aquests riscos, de la vulnerabilitat i de la capacitat de mitigar-los.7 
Després d’analitzar l’índex, destaquem tres elements. En 
primer lloc, que les estratègies de mitigació i d’adaptació ja 
han tingut efectes positius des del 2012 en algunes regions 
del món, tal com es recull al primer gràfic. En segon lloc, la 
distribució geogràfica del risc és desigual. I, finalment, el risc 
és asimètric, en la mesura que més del 70% de les emissions 
mundials acumulades tenen l’origen en països amb riscos 
físics baixos, segons les dades del Global Carbon Project. 
Això implica que, amb una probabilitat elevada, els costos 
físics del canvi climàtic no incidiran de forma directa sobre 
les regions emissores i que seran fonamentals el disseny i la 
implementació de plans d’adaptació i de mitigació, amb el 
suport de mecanismes de cooperació internacional.

En el cas de la renda variable, no sembla que els preus d’al -
guns actius incorporin de forma adequada els riscos cli-
màtics rellevants, la qual cosa concorda amb la hipòtesi que 
encara cal millorar els mecanismes d’informació i de divul-
gació dels riscos climàtics d’una forma més granular. Per 
exemple, crida l’atenció el fet que, ara com ara, no s’hagin 
apreciat canvis significatius en els preus dels actius agroali-
mentaris o immobiliaris malgrat que els riscos de sequera o 
d’inundació a les zones costaneres estiguin àmpliament 
documentats.8

En canvi, al mercat de deute corporatiu, la internalització 
dels riscos de transició ja es comença a reflectir en les valora-
cions dels inversors, ja que s’observa una millora dels ràtings 
empresarials de les empreses europees i nord-americanes 
que divulguen el nivell d’emissions de carboni i els objectius 
futurs de reducció d’aquestes emissions (vegeu el segon 
gràfic). Així mateix, hi ha evidències que els inversors tenen 
en compte la petjada de carboni de les empreses i penalit-
zen les més contaminants,9 i, de fet, aquesta «prima verda» 
augmenta en períodes en què la repercussió pública dels 
efectes del canvi climàtic és més gran.

Transició desordenada: canvis més abruptes

Una transició desordenada es caracteritzaria per una prime-
ra fase d’inacció, seguida de canvis abruptes en l’entorn regulador o en la política fiscal per contenir els riscos després de la mate-
rialització d’esdeveniments climatològics extrems i d’un augment inassumible de les temperatures. En aquest entorn, es podria 

7. Vegeu Marin-Ferrer, M., Vernaccini, L. i Poljansek, K. (2017), «Index for Risk Management – INFORM Concept and Methodology Report», Joint Research Centre – Publi-
cations Office of the European Union.
8. Vegeu, per exemple, Hong, H., Li, F. W. i Xu, J. (2019), «Climate risks and market efficiency», Journal of Econometrics, 208-1, pàgs. 265-281, i Bernstein, A., Gustafson, 
M. i Lewis, R. (2019), «Disaster on the horizon: the price effect of sea level rise», Journal of Financial Economics, 134-2, pàgs. 253-272.
9. Vegeu Ilhan, E., Sautner, Z. i Vilkov, G. (2021), «Carbon Tail Risk», The Review of Financial Studies, 34-33, pàgs. 1.540-1.571, un estudi sobre com el nivell d’emissions 
afecta les opcions put de les empreses de l’S&P 500.

 

Les empreses que divulguen informació climàtica i que presenten objectius 
de reducció d’emissions obtenen ràtings més elevats
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Augment dels ràtings entre 
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emissions contaminants 
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Diferència en la variació 
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de reducció d’emissions 
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Variables dummy d’impacte de la divulgació d’informació i dels objectius
mediambientals (eix dret)

 

Nota: Es presenten els coe�cients d’una regressió de panell dels ràtings de crèdit sobre mètriques 
ambientals en una mostra de dades anuals de 859 societats no �nanceres cotitzades d’Europa i 
dels EUA entre el 2016 i el 2019. Els coe�cients de la divulgació d’informació climàtica i d’objectius 
futurs (columnes taronges) són estadísticament signi�catius.
Font: Banc Central Europeu (2021), «Financial Stability Review - May 2021».
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produir un increment sobtat i elevat de les necessitats de finançament, la qual cosa, al seu torn, incrementaria el cost mitjà del 
finançament i comportaria una dispersió dels costos. Les revaluacions substancials i abruptes del preu dels actius afectarien, en 
especial, els actius més castigats pels riscos de transició, els anomenats «actius en desús».10 Aquestes tendències es podrien veu-
re agreujades per les dificultats de moltes empreses a l’hora d’adaptar-se de manera sobtada a una transició brusca i de gran 
envergadura.11

Transició climàtica: com afrontar-la i el valor de la informació

Els estats, com a reguladors i guardians últims de la biosfera global, tenen davant seu dos reptes claus en les properes dècades. 
Primer, una regulació ben dissenyada que faciliti la transició climàtica de forma ordenada i amb disciplina de mercat –l’impacte 
sobre els mercats financers serà diferent si es realitza d’aquesta manera o si s’opta per un model més intervencionista, amb pena-
litzacions directes sobre les empreses, i, en aquest cas, l’augment dels costos de finançament pot ser més elevat, fins i tot en un 
escenari de transició ordenada. Segon, la producció de mecanismes d’informació climàtica transparents i accessibles per a 
tothom. El model final de transició climàtica que s’adopti podrà variar, però queda clar que la protecció del planeta com a bé 
públic global depèn, en gran part, de la producció d’un altre bé amb les mateixes característiques: una informació precisa i veraç 
sobre els riscos climàtics. 

Luís Pinheiro de Matos

10. Un exemple d’aquesta mena d’actius són les reserves de combustibles fòssils no extretes. Vegeu Mercure, J. F. et al. (2018), «Macroeconomic impact of stranded
fossil fuel assets», Nature Climate Change, 8, 588–593.
11. Vegeu ESRB (2016), «Reports of the Advisory Scientific Committee: Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk», i ESRB (2020),
«Positively green: Measuring climate change risks to financial stability».
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Notes Breus d’Actualitat 
Econòmica i Financera

Valoració dels principals 
indicadors macroeconòmics 
d’Espanya, Portugal, la zona 
de l’euro, EUA i la Xina, i de les reunions  
del BCE i de la Fed. Aquest últim mes en 
destaquen: Espanya: Monitor COVID-19; 
Espanya: El preu de l’habitatge continua 
avançant suaument; i Internacional: El fort 
repunt de la inflació als EUA continua 
avivant els temors de sobreescalfament.

Consum en pandèmia: 
una radiografia per 
generacions

Cada generació té el seu patró 
de consum. Però la COVID-19 
ha afectat aquests patrons 
durant els moments àlgids de 
la crisi i podria haver-ho fet d’una manera 
més o menys duradora.

Sanejament públic  
i impost de societats  
a debat

L’elevat nivell de deute públic 
serà un dels desequilibris 
macroeconòmics que heretarem de la  
crisi de la COVID-19. Resoldre’l requerirà  
d’un creixement econòmic sostingut i del 
redisseny de certes polítiques fiscals.  
De moment, aquestes polítiques han posat  
el focus en l’augment recaptador sobre els 
individus amb rendes més elevades i sobre 
les empreses, amb especial atenció sobre  
les multinacionals.

Monitor de consum

Les vacunes donen corda  
al consum de maig. Anàlisi 
setmanal de l’evolució del 
consum a Espanya mitjançant 
tècniques de big data, a partir de la despesa 
amb targetes emeses per CaixaBank, de la 
despesa de no clients en TPV CaixaBank  
i dels reintegraments en caixers CaixaBank.

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/





