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Els europeus tenim la sensació que la política econòmica no va estar a l’altura de les circumstàncies durant la 
Gran Recessió. Uns ho senten així perquè no es van fer totes les reformes que s’havien de fer –i moltes encara 
continuen pendents. Uns altres, perquè el suport del sector públic durant la crisi i durant la recuperació poste-
rior va ser insuficient. Segurament, tots tenen una part de raó, i això explica per què la frustració va ser genera-
litzada. Aquest cop pot ser diferent. Aquest cop ha de ser diferent.

Les principals peces perquè sigui així ja són damunt la taula. Reacció contundent i ràpida, sense vacil·lacions 
des de l’inici de la crisi actual, de la política monetària. I, sobretot, l’element més diferencial en relació amb la 
Gran Recessió és una política fiscal expansiva a tots els països europeus. A això se suma el programa europeu 
NGEU, del qual tantes vegades s’ha elogiat, merescudament, l’elevada quantitat de fons que pretén mobilitzar, 
l’impuls d’una agenda de reformes ambiciosa i el potencial transformador que representa per a l’arquitectura 
institucional europea. Quin element falta perquè aquest cop sigui diferent? Efectivitat.

L’impacte econòmic que pot tenir la política fiscal és molt variat. Pot ser gairebé nul si els diners es dediquen a 
projectes que no són rendibles ni econòmicament ni socialment. Segur que els ve a la memòria alguna actua-
ció recent en aquest sentit. Però també pot arribar a ser una eina de transformació econòmica, amb un impac-
te elevat i persistent. L’exemple per excel·lència és l’anomenat Pla Marshall, però també hi ha multitud 
d’exemples recents. Són molts els aspectes que poden decantar la balança cap a un costat o cap a l’altre, però 
n’hi ha un que és clau per a l’efectivitat de la política fiscal i en què hi ha un ampli marge de millora: l’avaluació 
de les polítiques públiques.

Hem d’aspirar al fet que l’avaluació de les polítiques públiques sigui un ingredient més del cicle del disseny, de 
l’aprovació i de la implementació de les polítiques públiques; al fet que les avaluacions es duguin a terme de 
manera sistemàtica i rigorosa, i al fet que el resultat d’aquestes avaluacions sigui públic i es tingui en compte 
en les decisions polítiques. La convicció que mou aquest raonament és que, si les decisions de política econò-
mica estan més ben fonamentades, l’impacte econòmic de la política fiscal serà més gran.

El context limita. Amb uns dèficits públics inflats i amb un deute elevat, els recursos, sempre escassos, han de 
ser utilitzats encara amb més efectivitat. Però, a més d’aquest advertiment, ineludible per a un economista, 
també hi ha elements d’oportunitat molt rellevants en el context actual. El desenvolupament de les tècniques 
de big data, de machine learning i d’intel·ligència artificial permet l’aparició de noves fonts d’informació econò-
mica que poden millorar, i molt, la capacitat d’avaluar les polítiques públiques. Ara podem seguir l’evolució de 
l’activitat econòmica en temps real i amb un nivell de desagregació elevadíssim. Això ens hauria de permetre 
avaluar l’impacte de les polítiques públiques i corregir-les, si és necessari, de forma molt més ràpida i efectiva. 
L’indicador elaborat per CaixaBank Research durant la pandèmia per mesurar en temps real l’evolució de la 
desigualtat, i l’efecte de les transferències del sector públic, pot ser una eina útil en aquest sentit.

Més enllà dels elements de necessitat i d’oportunitat, tenim el deure moral d’utilitzar els recursos públics de la 
millor manera possible, en especial ara que una part molt substancial s’obtindrà gràcies a la solidaritat dels 
diferents països europeus. L’avaluació de les polítiques públiques és una eina molt valuosa en aquest sentit, ja 
que permetria mostrar, tant a la ciutadania com als socis europeus, que els recursos s’utilitzen de manera efec-
tiva. Això neutralitzaria la pèrdua de confiança en les institucions, i en el sistema democràtic en general, i 
també reforçaria el projecte europeu.

El Govern ja ha mogut fitxa. Cap a la meitat de juny, va finalitzar la consulta pública prèvia sobre l’«Avantprojecte 
de Llei d’Institucionalització de l’Avaluació de Polítiques Públiques». No tot està en mans de la política econò-
mica. Però la política econòmica ha de fer tot el que és a les seves mans per estar a l’altura de les circumstàn-
cies. Si s’aconsegueix, aquest cop serà diferent. Si no, la frustració podria ser de difícil digestió.

Oriol Aspachs
Juliol-agost 2021

Aquest cop pot i ha de ser diferent
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Cronologia

Agenda

 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).

JULIOL 2021 AGOST 2021

 2 Portugal: producció industrial (juny). 
 3   Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 

(juliol). 
 6 Espanya: producció industrial (juny). 
10 Portugal: xifra de negocis als serveis (juny). 
11 Portugal: ocupació (2T). 
13 Portugal: activitat turística (juny). 
      Japó: PIB (2T). 
19 Espanya: comerç exterior (juny). 
25 Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (juny). 
30 Espanya: avanç de l’IPC (agost). 
      Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (agost). 
31 Portugal: desglossament del PIB (2T).

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

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

19  Diferents països de la UE reprenen la vacunació contra 
la COVID19 amb dosis d’AstraZeneca (suspesa cap a la 
meitat del mes) després que l’Agència Europea del 
Medicament en reiterés la seguretat i l’eficàcia.

MARÇ 2021

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 G20 i per 
la UE en què es dona suport a una major producció i a 
la distribució de vacunes als països pobres.

MAIG  2021

15  El recuento oficial de muertos por COVID19 a nivel 
mundial supera la cifra de los 2 millones de personas.

20  Joe Biden toma juramento como nuevo presidente de 
los EE. UU. A principios de mes, simpatizantes de 
Donald Trump habían irrumpido en la sede del Con
greso en protesta por los resultados electorales.

GENER 2021

ABRIL 2021

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

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

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

JUNY 2021

11  Cimera del G7 en què es va acordar un impost mínim 
global a les multinacionals. 

15  Primera emissió lligada al Next Generation EU, en què 
es van captar 20.000 milions d’euros. 

   Treva de cinc anys entre la UE i els EUA en el litigi co 
mercial entre Airbus i Boeing. 

16  La Comissió Europea avala el Pla de Recuperació i Re 
siliència espanyol. 

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 
COVID19 entre els països en desenvolupament.

FEBRER 2021
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termini, la prioritat és incrementar el percentatge de po 
blació vacunada, via indispensable per limitar les muta 
cions del virus que allunyen el punt en què s’assolirà una 
im  munitat de grup completa. En aquest sentit, només 
amb el 28% de la població mundial amb, almenys, una 
dosi, l’FMI ha estimat en 50.000 milions de dòlars el cost 
que tindria el programa d’immunització global, amb un 
efecte potencial positiu sobre l’activitat mundial d’uns  
9 bilions de dòlars el 2025.

En aquest context, les novetats més rellevants de les últi
mes setmanes han estat la ràpida expansió de la variant 
delta del virus, la nova revisió a l’alça de les previsions de 
creixement nominal als EUA i a Europa i, en especial, l’inici 
d’un subtil canvi de to de la Fed, que representa el tret de 
sortida al procés de normalització monetària més complex 
de la història, amb implicacions potencials sobre l’estabili
tat financera mundial. L’important, més enllà de les valora
cions que puguem fer els economistes sobre si el banc cen
tral nordamericà va per darrere de la corba amb una 
inflació assolint el nivell psicològic del 5%, és que els mer
cats, ara com ara, continuen comprant el missatge de la 
transitorietat inflacionista, amb el bo nordamericà a 10 
anys mantenintse en la zona de l’1,5% i amb les expectati
ves d’inflació a mitjà termini perfectament ancorades (al 
voltant del 2,5%). És a dir, es continua descomptant un 
escenari ideal (goldilocks), caracteritzat per un creixement 
elevat i durador, per un xoc temporal de la inflació i per 
unes autoritats monetàries extremadament cauteloses 
amb l’estratègia de sortida i aixecant el peu de l’accelera
dor suaument. Un escenari que continua donant suport al 
comportament positiu dels mercats, però que, al mínim 
dubte dels inversors sobre la transitorietat del repunt infla
cionista, pot propiciar correccions en els actius financers, 
en especial a l’estiu, quan la reducció de la liquiditat aug
menta la sensibilitat a les sorpreses negatives.

En definitiva, en aquest primer semestre, s’ha certificat que 
les principals economies del món recuperaran durant el 
2021 els nivells de PIB perduts durant la crisi, tot i que, en 
els propers mesos, continuarem afrontant un escenari 
complex, supeditat a l’efecte de les potencials mutacions 
del virus i als desajustaments que poden estar provocant 
les disrupcions en les cadenes de producció mundials. Res 
semblant a la incertesa d’un any enrere, quan dubtàvem de 
l’efectivitat de les vacunes, o, fins i tot, a la preocupació an 
 te  rior a la crisi pel risc d’una situació a la japonesa o d’es
tancament secular. 

José Ramón Díez Guijarro

Les últimes setmanes han confirmat que l’economia inter
nacional ha marcat un punt d’inflexió, a partir del qual 
s’anirà configurant una recuperació que tindrà característi
ques especials, tenint en compte l’excepcionalitat de la cri
si i de les respostes de política econòmica. El pandexit re 
flectirà l’aplicació de programes fiscals expansius no vistos 
en les últimes dècades, el manteniment d’unes condicions 
financeres extremadament laxes per part dels bancs cen
trals, les conseqüències sobre la despesa privada de l’acu
mulació de l’estalvi forçós i l’acceleració del procés de digi
talització de les nostres economies. Sense oblidar que 
l’optimització de la via de la recuperació i, per tant, l’ampli
ficació de l’efecte dels multiplicadors fiscals només s’acon
seguiran aplicant les reformes econòmiques tants cops 
ajornades (vegeu el Dossier d’aquest Informe Mensual). 
Això facilitaria que la reactivació sigui inclusiva i neutral 
des d’un punt de vista mediambiental.

Ara com ara, en aquesta fase inicial de la recuperació, la vi 
si  bilitat encara és reduïda, i, per tant, de manera encertada, 
s’ha decidit mantenir el rumb i no canviar el to de les recep
tes aplicades des de l’inici de la crisi. El soroll encara és molt 
elevat i afecta el comportament de les variables econòmi
ques, amb sorpreses a l’alça tant en l’àmbit de preus com, 
per exemple, en el de la confiança dels agents, on assistim 
a nivells màxims d’optimisme empresarial en gairebé dèca
da i mitja. Quelcom normal si tenim en compte els desajus
taments provocats per la pandèmia en l’oferta global i en el 
funcionament de les cadenes de valor, amb efectes sobre la 
logística, la gestió d’existències, el proveïment de primeres 
matèries essencials (semiconductors), etc. El retorn a la nor
malitat hauria de comportar l’obertura dels colls d’ampolla 
ocasionats per la ràpida recuperació de la demanda. La rea
litat és que, només un any després de l’inici de la recessió, 
els intercanvis de béns i de serveis han recuperat els nivells 
preCOVID, quan, en la crisi financera del final dels noranta, 
van trigar gairebé 24 mesos, senyal que difícilment veurem 
una involució en el procés de globalització, més enllà dels 
lògics ajustos per reduir la fragilitat de les cadenes de valor.

Encertadament, les autoritats econòmiques han decidit 
que és preferible no precipitarse i esperar a veure com 
evolucionen les variables econòmiques a partir de l’estiu, 
després del fort repunt de l’activitat que esperem per als 
mesos centrals de l’any. L’única cosa urgent continua sent 
el control de la pandèmia, perquè la proporció de la pobla
ció vacunada a la majoria del món emergent, llevat d’una 
part de l’Europa de l’Est i l’Orient Mitjà, és molt baixa, la 
qual cosa fa que sigui vulnerable a la variant delta, que es 
propaga ràpidament i introdueix riscos significatius a la 
baixa en les perspectives de creixement. Per tant, a curt 

Pandexit: una recuperació diferent
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Mitjana de l’últim mes del període, llevat que s’indiqui el contrari 

Mercats financers
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

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

Líbor 3 mesos 3,62 0,75 2,79 1,91 0,23 0,25 0,45

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

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

Deute públic 10 anys 4,70 2,58 2,83 1,86 0,93 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 0,87 0,85

USD/GBP (lliures per dòlar) 0,59 0,64 0,79 0,76 0,74 0,75 0,72

PETROLI

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

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

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

Economia internacional
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2017 2018 2019 2020 2021 2022

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 3,6 2,8 –3,3 5,9 4,6

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 4,0 2,5

Mèxic 2,4 2,1 2,2 –0,2 –8,3 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 4,5 4,8

INFLACIÓ

Mundial 4,1 3,7 3,6 3,5 3,2 3,9 3,3

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

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

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

Alemanya 1,7 1,3 1,9 1,4 0,4 2,5 1,6

França 1,8 1,2 2,1 1,3 0,5 1,9 1,4

Itàlia 1,9 1,5 1,2 0,6 –0,1 1,5 1,3

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 1,6

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

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 5,1 5,5

Brasil 7,3 6,1 3,7 3,7 3,2 5,5 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 3,0

  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 –5,8 1,9 3,6

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

Formació bruta de capital fix –0,3 –2,0 6,2 5,4 –1,8 8,8 8,1

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 3,4 4,1

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

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

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 sospesen el missatge 
de la Fed 

Els inversors mantenen una inèrcia optimista, tot i que els 
dubtes persisteixen. Al juny, els inversors es van mantenir 
immersos en un procés continu d’avaluació de la transitorietat 
de les pressions inflacionistes, de les respectives decisions de la 
Fed i del BCE, i del ritme de la recuperació de l’economia. Tot 
plegat en un context d’amenaça constant arran de la propaga-
ció de les noves variants de la COVID-19. No obstant això, el 
sentiment inversor es va mantenir relativament optimista, grà-
cies a la fortalesa del cicle econòmic als EUA, a l’acceleració a la 
zona de l’euro (pel bon funcionament dels serveis) i a l’augment 
de les vacunacions a nivell mundial. En aquest sentit, els mer-
cats financers van mostrar un notable grau de complaença, que 
va alimentar l’apetència pel risc. Així, la renda variable i algunes 
primeres matèries, com el petroli, van sumar un mes més 
d’avanços, amb el permís del deute lliure de risc, principalment 
el dels EUA, que va moderar la volatilitat mentre s’espera que 
els inversors determinin si les tensions inflacionistes seran tem-
porals o permanents.

La Fed inicia el debat del tapering i avança la primera pujada 
de tipus. Tal com s’esperava, en l’última reunió del FOMC, la ins-
titució monetària va mantenir sense canvis els tipus d’interès 
(actualment en l’interval 0,00%-0,25%) i el ritme de compres 
mensuals d’actius (treasuries i MBS). Així mateix, la Fed va reco -
nèixer que la recuperació econòmica s’ha accelerat en els últims 
mesos, i, d’acord amb això, el Comitè va revisar a l’alça les previ-
sions de creixement per al 2021, fins al 7% interanual en el 4T 
(abans el 6,5%), i va mantenir les del 2022 (el 3,3%). També va 
augmentar el percentatge d’inflació prevista per a enguany (+1 
p. p., fins al 3,4%), malgrat que va remarcar el ca  ràc  ter transitori 
dels repunts en els preus. No obstant això, en la compareixença 
posterior, Jerome Powell va transmetre dos missatges, que els 
inversors van interpretar com un gir proper en la política mone-
tària de la Fed. El primer, que la majoria de membres del FOMC 
van votar a favor d’avançar la primera pujada de tipus al 2023 
(vegeu el gràfic per observar els canvis en re  lació amb la reunió 
del març). El segon, que el Comitè va iniciar el debat d’una 
eventual reducció del programa de compra d’actius (tapering), 
davant el risc d’un augment persistent de les pressions inflacio-
nistes. En les jornades posteriors, es van succeir declaracions 
dispars de diversos membres de la Fed, inclosa la del mateix 
Powell al Congrés, que, finalment, van mo  derar els ànims dels 
inversors en remarcar la necessitat d’una major recuperació del 
mercat laboral abans de procedir a la retirada dels estímuls 
monetaris (vegeu el Focus «EUA: recuperació (in)completa del 
mercat laboral», en aquest mateix Informe Mensual). 

El BCE millora les projeccions i manté el ritme del PEPP. En la 
reunió del juny, el BCE també es va mostrar més optimista so -
bre l’escenari macroeconòmic de la zona de l’euro i va revisar a 
l’alça les previsions de creixement per al 2021 i per al 2022, fins 
al 4,6% i el 4,7% (abans el 4,0% i el 4,1%, respectivament), i 
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d’inflació (l’1,9% i l’1,5%; abans l’1,5% i l’1,2%), tot i que consi-
dera que el rebot actual dels preus és transitori. Addicional-
ment, l’entitat es va decantar per preservar les condicions fi -
nanceres en nivells acomodaticis, per evitar-ne el repunt davant 
les eventuals pujades dels tipus d’interès sobirans, i, per aquest 
motiu, va mantenir sense canvis els tipus d’interès i els estímuls 
monetaris. Sota aquest propòsit, Christine Lagarde va expressar 
la necessitat de mantenir les compres del PEPP en el 3T a un 
ritme «significativament superior» a l’observat al co  men  çament 
de l’any (preveiem que es mantindrà al voltant dels 80.000 
milions d’euros mensuals, com a l’abril i al maig). 

Continuen les oscil·lacions en la renda fixa. El missatge hawkish 
del FOMC va generar, inicialment, el repunt dels tipus d’interès 
del deute sobirà nord-americà a llarg termini (el treasury a 10 
anys va pujar 8 p. b.), així com el refredament de les expectatives 
d’inflació, en especial a mitjà termini. No obstant això, les decla-
racions posteriors de diversos membres de la Fed, inclosa la del 
president Powell davant la Cambra de Representants dels EUA, 
apuntant a la transitorietat dels repunts de la inflació i el seu 
vincle amb el procés de reobertura de l’economia, van servir per 
calmar l’ànim dels inversors i van afavorir el descens de la rendi-
bilitat del treasury a nivells de l’1,47%. A la zona de l’euro, per la 
seva banda, la disposició del BCE de mantenir els estímuls 
monetaris i la millora de les dades econòmiques van impulsar a 
l’alça la rendibilitat del deute sobirà, sobretot el perifèric, que va 
reduir el diferencial en relació amb l’alemany. A més a més, la UE 
va realitzar les primeres col·locacions de deute per finançar 
l’NGEU, amb molt bona acollida per part dels inversors. 

Les borses tanquen un bon semestre. L’optimisme inversor, 
vinculat a l’avanç de la recuperació econòmica i de les vacuna-
cions, va prevaler durant una gran part del mes de juny, malgrat 
els dubtes sobre la inflació i les elevades valoracions d’alguns 
sectors. En general, els mercats de renda variable a banda i ban-
da de l’Atlàntic van mostrar un bon comportament, com ho han 
fet des de l’inici de l’any, amb avanços superiors al 2% en l’S&P 
500 i al 5% en el Nasdaq, que van assolir nous màxims històrics. 
A la zona de l’euro, els guanys van ser més modestos, a causa, en 
certa manera, de les pitjors cotitzacions de la banca i del sector 
turístic. Per la seva banda, els índexs dels països emergents tam-
bé van experimentar alces, impulsades per l’afluència de capi-
tals estrangers i per la recuperació de les primeres matèries. 

El petroli i el dòlar, a l’alça. L’avançament de les expectatives 
de pujades dels tipus de la Fed i la solidesa del cicle econòmic 
als EUA van impulsar, durant una gran part del mes, l’apreciació 
del dòlar en relació amb la resta de divises. El missatge 
tranquil·litzador dels membres de la Fed no va impedir que 
l’euro se situés en 1,19 dòlars, el valor més baix en dos mesos. 
Les divises emergents també van patir la fortalesa del dòlar i 
van caure de forma notable, llevat del real brasiler, que es va 
apreciar el 4%. D’altra banda, el barril de Brent es va encarir fins 
als 75 dòlars, el preu més alt en dos anys i mig, gràcies a la dinà-
mica de la recuperació econòmica i a la proximitat de la reunió 
de l’OPEP i els seus aliats al juliol, on podrien acordar un modest 
increment de la producció.
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La possible pujada de les rendibilitats a llarg termini és un risc  
per a la renda variable?

El repunt de les taxes d’inflació (en especial als EUA) 
omple moltes pàgines salmó i genera nombrosos infor-
mes d’experts. Davant aquesta situació, qualsevol inver-
sor es pregunta sobre les implicacions que aquest repunt 
pot tenir sobre les rendibilitats dels bons a llarg termini i, 
en última instància, sobre el preu de les accions. En prin-
cipi, el consens d’analistes s’alinea amb el discurs dels 
grans bancs centrals i espera que aquest increment de la 
inflació sigui transitori. Encara pot quedar algun mes 
complicat, però tendirà a moderar-se. Aquest és el mis-
satge dominant, i sembla que té el vot de confiança dels 
mercats de bons, atès el comportament de les seves ren-
dibilitats des del març. Però, si el repunt de la inflació fos 
més intens i/o més durador del que ara s’espera, quina 
seria la reacció del mercat de bons i com es podria veure 
afectada la renda variable?

Responent la primera qüestió, l’experiència ens diu que 
una sorpresa negativa en la inflació no sol ser ben rebuda 
per la renda fixa. Els inversors, per protegir la rendibilitat 
real esperada, exigirien tipus d’interès nominals més ele-
vats. Si ens centrem als EUA, amb la rendibilitat a 10 anys 
oscil·lant al voltant de l’1,5%, no és difícil imaginar que 
podria experimentar un repunt, fins a situar-se una mica 
per damunt del 2,0%, on fluctuava poc abans de la pan-
dèmia. Plantejar-se nivells més elevats, com, per exem-
ple, el 3%, és prematur. L’última vegada que aquest tipus 
d’interès va oscil·lar entre el 3,0% i el 3,2% va ser al final 
del 2018, quan l’output gap de l’economia era positiu i el 
país creixia clarament per damunt del seu potencial (al 
voltant del 3%, en relació amb un potencial d’una mica 
menys del 2%). En aquell moment, la possibilitat d’un 
repunt inflacionista sostingut en el temps semblava ele-

vada i la Fed ja portava temps endurint la política mone-
tària. En l’actualitat, l’economia, tot i que molt recupera-
da de la contracció experimentada el 2020, encara té 
marge de millora en diversos àmbits (vegeu el Focus 
«EUA: recuperació (in)completa del mercat laboral», en 
aquest mateix Informe Mensual).

Pel que fa a l’efecte que podria tenir la pujada de les ren-
dibilitats a llarg termini sobre la renda variable, una mira-
da al passat pot ser útil. La primera idea és que és més 
freqüent que la borsa experimenti pujades amb tipus 
d’interès repuntant que no que experimenti reculades. 
Considerant les dades anuals, des del 1961, hi ha hagut 10 
exercicis en què les rendibilitats a 10 anys han pujat i 
l’S&P 500 ha caigut, mentre que hi ha hagut el doble 
d’ocasions en què l’S&P 500 ha pujat alhora que ho feien 
les TIR.1 La segona idea és que hi ha altres elements que 
poden propiciar que la borsa pugi, tot i que també ho 
facin les TIR, com, per exemple, els beneficis empresa-
rials: el 86% dels anys en què l’S&P 500 i les rendibilitats 
han pujat, el creixement mitjà dels beneficis ha estat del 
10%. Hi ha hagut tres excepcions, en què els beneficis 
van caure i l’S&P 500 va tancar amb guanys, però va ser 
per l’anticipació del creixement que es va produir l’any 
següent (una mitjana del 31%). Així i tot, és cert que una 
pujada de les rendibilitats pot tenir un impacte negatiu 
temporal sobre la borsa, més gran com més intensa o 
inesperada és aquesta pujada. Revisant l’evolució de 
l’S&P 500 en els 12 mesos següents a l’inici dels set cicles 
de pujada de rendibilitats que hem identificat des del 
1990 (vegeu la primera taula), s’han produït episodis 
correctius amb un drawdown2 mitjà del 8%.

Mirada al passat: bons nord-americans i S&P 500
Cicles alcistes en la TIR a 10 anys dels EUA (1990-2020) Evolució de l’S&P 500 *

Drawdown
Inici Durada (M) TIR inici Variació  –6 m.  –3 m. Durant  +3 m.  +6 m.

Octubre del 1993 13 5,32 2,62 5% 4% –1% 5% 14% –8,9%

Gener del 1996 4 5,65 1,26 10% 5% 9% 1% 11% –3,8%

Octubre del 1998 15 4,52 2,13 –7% –11% 38% 3% 3% –9,6%

Juny del 2003 48 3,32 1,78 10% 17% 53% –1% –2% –7,8%

Desembre del 2008 6 2,39 1,31 –35% –28% 6% 13% 20% **

Abril del 2013 8 1,73 1,16 9% 6% 15% 3% 8% –5,8%

Juliol del 2016 27 1,49 1,66 12% 4% 30% –6% 4% –9,7%

Mitjanes        = 16,4 3,13 1,62 0% 2% 22% 2% 8% –7,6%

Notes: El cicle alcista actual, iniciat al juliol del 2020, pot no haver acabat. Càlculs realitzats fins a l’últim tancament mensual. * Rendibilitat de l’S&P 500 durant el cicle alcista de la TIR, així 
com els 3 i els 6 mesos anteriors i posteriors a aquest cicle. ** No es calcula el drawdown perquè va ser un any de fortes caigudes al començament de la gran crisi financera del 2008-2009.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.

1. Els anys en què les rendibilitats han experimentat reculades no han estat considerats en aquesta anàlisi.
2. S’ha considerat la major caiguda entre el màxim i el mínim en la sèrie de preus dins el període de referència adoptat.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/eua-recuperacio-incompleta-del-mercat-laboral
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Finalment, un exercici interessant és realitzar una simula-
ció de la sensibilitat de la valoració de l’S&P 500 a les varia-
cions en la rendibilitat del bo a 10 anys, d’una banda, i al 
benefici esperat per acció, de l’altra. Els resultats són els 
recollits a la segona taula, on es parteix de la situació 
actual, amb un benefici esperat per acció pel consens de 
190 dòlars3 i una rendibilitat a 10 anys de l’1,5%. Tenint en 
compte que l’S&P 500 se situa en nivells de 4.250 punts, la 
prima de risc implícita seria del 5,15%.

A la mateixa taula, mantenint estable la prima de risc, 
podem veure els resultats que s’obtindrien per a diferents 
combinacions de TIR i de BPA esperat. És important enten-
dre que es tracta d’una simulació teòrica, que, com a tal, 
implica una simplificació d’una realitat força més comple-
xa. En tot cas, del conjunt de possibles «solucions», ens 
centrem en les que apareixen destacades en un requadre 
dins aquesta taula, ja que corresponen a una teòrica puja-
da de la rendibilitat a 10 anys dins el rang 1,8%-2,1%. En 
aquests casos, i mantenint sense canvis el BPA esperat, 
l’S&P 500 estaria correctament valorat entre 3.939 i 3.690 
punts, una mica per sota dels nivells actuals.

Òbviament, un creixement dels beneficis superior al que 
s’espera ara tendiria a compensar l’efecte negatiu de la 
pujada de la rendibilitat a 10 anys, de la mateixa manera 
que un relaxament de la prima de risc implícita tindria un 
efecte positiu sobre el nivell teòric de l’índex. En aquest 
sentit, la pujada de gairebé 1 p. p. que ha experimentat la 
rendibilitat a 10 anys als EUA des de l’agost del 2020 fins a 
l’actualitat no ha estat un obstacle perquè l’S&P 500 acu-
muli, en el mateix període, una revaloració del 28%, situa-
ció en què han influït, sens dubte, la intensa recuperació 

dels beneficis empresarials (el +54% en el 1T 2021 i el 
+35% esperat per a tot el 2021) i una moderació de la pri-
ma de risc implícita de 0,6 p. p.4

Com ja hem dit, es tracta d’una anàlisi bàsica de sensibili-
tat que deixa fora molts elements, però que ens serveix 
per veure fins a quin punt una pujada de tipus sobirans 
pot afectar la borsa nord-americana.

José Luis López

Anàlisi de sensibilitat: bons a 10 anys i S&P 500
Nivell de la TIR a 10 anys

Be
ne

fic
i p

er
 a

cc
ió

 ($
)

0,75% 0,90% 1,05% 1,20% 1,35% 1,50% 1,65% 1,80% 1,95% 2,10% 2,25%

200 5.426 5.197 4.986 4.792 4.613 4.446 4.291 4.146 4.011 3.884 3.765

198 5.372 5.145 4.937 4.744 4.566 4.401 4.248 4.105 3.971 3.845 3.728

196 5.318 5.093 4.887 4.696 4.520 4.357 4.205 4.063 3.931 3.807 3.690

194 5.264 5.041 4.837 4.648 4.474 4.312 4.162 4.022 3.891 3.768 3.652

192 5.209 4.989 4.787 4.601 4.428 4.268 4.119 3.980 3.850 3.729 3.615

190 5.155 4.937 4.737 4.553 4.382 4.223 4.076 3.939 3.810 3.690 3.577

188 5.101 4.885 4.687 4.505 4.336 4.179 4.033 3.897 3.770 3.651 3.539

186 5.047 4.833 4.637 4.457 4.290 4.135 3.990 3.856 3.730 3.612 3.502

184 4.992 4.781 4.588 4.409 4.244 4.090 3.947 3.814 3.690 3.573 3.464

182 4.938 4.729 4.538 4.361 4.197 4.046 3.905 3.773 3.650 3.535 3.426

180 4.884 4.677 4.488 4.313 4.151 4.001 3.862 3.731 3.610 3.496 3.389

Font: CaixaBank Research.

3. Es tracta d’un model que descompta els fluxos de caixa que rebrien els 
inversors en l’S&P 500 si aquest fos una acció cotitzada. Aquests fluxos 
estan compostos pels dividends pagats pels components de l’índex i per 
les operacions de recompra d’accions. S’ha considerat adequat utilitzar la 
mitjana dels cinc últims anys, en què el 90% del benefici per acció s’ha 
destinat a aquestes finalitats.

4. Dada mitjana estimada pel professor Aswath Damodaran, de l’Stern 
School of Business de la Nova York University.



11  

MERCATS FINANCERS | PRINCIPALS INDICADORS

JULIOL-AGOST 2021

07

Tipus d’interès (%)

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

Variació acum.  
el 2021 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Zona de l’euro

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

Euríbor 3 mesos –0,54 –0,54 0 0,3 –12,5

Euríbor 12 mesos –0,48 –0,48 0 1,6 –25,0

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,62 –0,63 0 9,0 –8,1

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,66 –0,66 0 3,8 –0,6

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,21 –0,19 –2 36,2 18,8

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,41 0,46 –5 36,5 –9,0

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,39 0,46 –7 36,0 –8,3

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,15 0,13 1 –9,3 –15,3

Líbor 12 mesos 0,25 0,25 0 –9,6 –28,7

Deute públic a 1 any 0,07 0,03 3 –3,8 –8,1

Deute públic a 2 anys 0,25 0,14 11 12,8 8,8

Deute públic a 10 anys 1,47 1,59 –13 55,5 79,2

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

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

Variació acum.  
el 2021 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 47 50 –3 –0,9 –18,4

Itraxx Financer Sènior 55 59 –4 –4,5 –23,2

Itraxx Financer Subordinat 103 108 –5 –8,1 –58,8

Tipus de canvi

30-juny 31-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,186 1,223 –3,0 –2,9 5,4

EUR/JPY (iens per euro) 131,750 133,970 –1,7 4,4 9,0

EUR/GBP (lliures per euro) 0,857 0,860 –0,4 –4,1 –5,0

USD/JPY (iens per dòlar) 111,110 109,580 1,4 7,6 3,4

Primeres matèries 

30-juny 31-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 556,0 548,5 1,4 25,3 53,2

Brent ($/barril) 75,1 69,3 8,4 45,0 78,8

Or ($/unça) 1.770,1 1.906,9 –7,2 –6,8 0,0

Renda variable

30-juny 31-maig Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 4.297,5 4.204,1 2,2 14,4 37,9

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 4.064,3 4.039,5 0,6 14,4 25,9

Ibex 35 (Espanya) 8.821,2 9.148,9 –3,6 9,3 22,1

PSI 20 (Portugal) 5.035,0 5.180,2 –2,8 2,8 15,7

Nikkei 225 (Japó) 28.791,5 28.860,1 –0,2 4,9 30,2

MSCI emergents 1.374,6 1.376,2 –0,1 6,5 37,3



12  

ECONOMIA INTERNACIONAL | CONJUNTURA

JULIOL-AGOST 2021

07

L’activitat global en un punt 
d’inflexió; la inflació, ja veurem

L’economia mundial, en plena fase expansiva del cicle. Els 
indicadors econòmics que coneixem al tancament del 2T 2021 
coincideixen a assenyalar que, llevat d’algunes excepcions, la 
recuperació ha marcat un punt d’inflexió. L’estabilització en 
l’evolució de la pandèmia, gràcies a l’avanç en els programes 
de vacunació, permet un aixecament de les restriccions al 
moviment i a la socialització, la qual cosa genera una dosi de 
confiança al consum. Com a resultat, la recuperació agafa 
impuls i s’estén als sectors més afectats per la crisi, una ten
dència que, llevat d’un agreujament inesperat en les infec 
cions per les noves variants, previsiblement es consolidarà en 
els propers trimestres. El fort repunt en la demanda, però, ha 
trobat dificultats pel costat de l’oferta, principalment pels 
retards en el subministrament d’inputs al sector industrial i per 
la disponibilitat de mà d’obra en alguns països. El nostre esce
nari central és que aquests colls d’ampolla s’aniran resolent de 
forma gradual, sense causar grans estralls en la recuperació. 
No obstant això, el risc que persisteixin més de l’esperat s’ha 
incrementat.

La inflació també sorprèn a l’alça i comença a preocupar els 
bancs centrals. Sense menysprear el bon to dels indicadors eco
nòmics, en les últimes setmanes, el focus s’ha posat, una vegada 
més, en la inflació. I és que els preus de consum han rebotat a la 
majoria de països, en alguns casos fins a nivells no vistos en 
dècades. Als efectes de base positius, que reflecteixen la compa
rativa interanual amb els mesos d’«hibernació» del 2020, s’han 
sumat les pressions generades entre la demanda en augment i 
les dificultats en l’oferta. Tal com hem esmentat, aquests factors 
s’haurien d’atenuar de forma gradual i haurien de comportar 
una moderació de la inflació durant la segona meitat de l’any i, 
sobretot, durant el 2022. No obstant això, el balanç de riscos 
està esbiaixat cap a una prolongació en les pressions inflacionis
tes, quelcom que també comença a inquietar els bancs centrals. 
En aquest sentit, des de l’inici del mes de juny, sis bancs centrals 
de països emergents han anunciat pujades de tipus oficials, 
mentre que, als països desenvolupats, ja es parla de l’eventual 
retirada d’alguns dels estímuls (vegeu la secció de Mercats 
financers).

Sanejament públic i impost de societats a debat. Un altre 
esdeveniment que cal destacar en el panorama global és l’acord 
al qual es va arribar, al començament de juny al G7, sobre la tri
butació de les grans multinacionals. Entre els principals ele
ments discutits, destaquen, d’una banda, un acord per fixar un 
tipus impositiu mínim del 15% sobre societats i, de l’altra, una 
proposta per reestructurar el cobrament d’impostos a les grans 
multinacionals, de manera que la base imposable es distribueixi 
entre els diferents països on operen. L’acord va ser ratificat ini 
cialment per 130 països a l’OCDE al començament de juliol. Per 
implementarlo, però, encara cal superar diversos obstacles 
(vegeu el Focus «Sanejament públic i impost de societats a de 
bat», a l’IM06/2021).
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# Expansió

$ Contracció

Monitor d’inflació
Últim valor Mitjana 

2021
Mitjana 

2020
Mitjana 

2019
Mitjana 

20142018

Globals
Índex Dry Baltic (nivell) 3.383,0 2.367,5 1.085,4 1.324,5 990,3

Índex de preus metalls  
industrials (nivell) 156,0 149,0 111,0 116,0 117,0

Petroli Brent (dòlars per barril) 75,1 66,2 41,6 64,6 65,1

Índex de semiconductors  
(nivell) 67,6 77,9 36,8 16,5 24,3

Índex d’aliments FAO (%) 39,7 27,3 3,1 –0,7 –3,9

Zona de l’euro
Inflació IPC general (%) 1,9 1,4 0,3 1,2 0,8

Inflació IPC subjacent (%) 0,9 1,0 0,7 1,1 0,9

Expectatives inflació 5Y5Y (%) 1,6 1,5 1,1 1,3 1,7

Inflació IPP (%) 9,6 5,5 –2,6 0,6 0,0

EUA
Inflació IPC general (%) 5,0 3,0 1,2 1,8 1,5

Inflació IPC subjacent (%) 3,8 2,2 1,7 2,2 2,0

Expectatives inflació 5Y5Y (%) 2,3 2,4 2,0 2,1 2,3

Inflació IPP (%) 6,5 4,3 0,2 1,7 1,3

Notes: Els valors més pròxims al vermell (blau) són indicatius d’inflacions més (menys) elevades  
de l’habitual. En gris, valors coherents amb la mitjana històrica o amb els objectius dels diferents 
bancs centrals.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Refinitiv i de Bloomberg.

Mitjana +/–0,5 desv. est.

Per damunt de +1 desv. est.
Entre +0,5 desv. est. i 1 desv. est.

Entre –0,5 desv. est. i –1 desv. est.
–1 desv. est. i més

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/sanejament-public-i-impost-societats-debat?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/sanejament-public-i-impost-societats-debat?index=
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ESTATS UNITS

La inflació a l’ull de l’huracà. Els EUA destaquen com el país on 
més s’han intensificat les pressions inflacionistes. Després de 
digerir diverses rondes d’estímuls fiscals, l’economia s’haurà 
situat en el 2T ja en nivells prepandèmia. L’increment de la des
pesa privada s’ha estès a la gran majoria d’activitats econòmi
ques i s’han activat, fins i tot, alarmes de sobreescalfament en 
alguns sectors, com el residencial. Les enquestes empresarials 
reporten escassetat de factors productius, la qual cosa, al seu 
torn, incrementa els costos de producció. En aquest context, la 
inflació ha sorprès, una vegada més, a l’alça: al maig, es va si  tuar 
en el 5% (IPC general), un nivell no vist des del període previ a 
la crisi financera global del 2008. Continuem esperant una cai
guda gradual de les taxes d’inflació a partir de l’estiu, a mesura 
que els efectes transitoris (efectes de base i limitacions en els 
subministraments de proveïdors i en l’oferta laboral) s’apaiva
guin. Dit això, és cert que els riscos de sobreescalfament s’han 
incrementat de forma notable.

La reincorporació laboral avança, però encara amb matisos. 
Pel que fa al mercat laboral, la recuperació ha estat una mica 
menys sòlida que la mostrada en les dades d’activitat, sense 
menysprear el repunt en el ritme de creació d’ocupació al juny 
(850.000 llocs de treball). Per la seva banda, els salaris s’han acce
lerat, en part per les dificultats dels empresaris a l’hora de cobrir 
vacants. En balanç, el nombre d’empleats és encara el 5% inferior 
al nivell prepandèmia, al mateix temps que la participació al 
mercat laboral continua deprimida. Continuem pensant que cal
drà encara un temps perquè el mercat laboral mostri el «progrés 
substancial» cap a la plena ocupació que la Fed assenyala en la 
comunicació (vegeu el Focus «EUA: recuperació (in)completa del 
mercat laboral», en aquest mateix Informe Mensual).

La política monetària, també en un punt d’inflexió. Que la 
recuperació sigui incompleta al mercat laboral és, precisament, 
el que ha fet que la Fed no respongui de forma més agressiva al 
rebot de la inflació. No obstant això, en la reunió del juny, el banc 
central va fer els primers passos per a l’eventual retirada d’al
guns dels estímuls monetaris i es va mostrar menys complaent 
amb el risc d’una intensificació de les pressions inflacionistes 
(per a més detalls, vegeu la secció de Mercats financers). D’altra 
banda, a Washington, sembla que l’Administració Biden ha asse
gurat un acord al Senat per a un pla d’infraestructura per valor 
d’uns 1,2 bilions de dòlars (559.000 milions en despesa nova). 
Tot i que queda lluny de l’ambiciós pla d’infraestructures de 
Biden (The American Jobs Plan, d’una mica més de 2 bilions), és 
un primer pas cap al compliment de l’agenda del nou president.

ZONA DE L’EURO

L’activitat s’enlaira i la inflació està boarding. A Europa, des
prés d’un mal inici d’any, l’aixecament generalitzat de les res
triccions propicia una forta reactivació de la demanda, princi
palment als sectors que fins ara havien quedat endarrerits en la 
recuperació. D’aquesta manera, al juny, les enquestes empresa
rials (com el PMI) van assolir els registres màxims dels 15 últims 
anys. D’altra banda, els problemes de subministraments en les 
cadenes globals ja pressionen a l’alça els costos del sector pro  
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https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/eua-recuperacio-incompleta-del-mercat-laboral
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ductiu: a Alemanya, per exemple, els preus de producció van 
pujar al maig el 7,2% interanual, màxim en més de 20 anys. No 
obstant això, i a diferència del que s’observa als EUA, hi ha pocs 
senyals que les pressions inflacionistes s’hagin estès al mercat 
laboral. Així mateix, la inflació dels preus del consumidor s’ha 
mantingut, de moment, continguda (la inflació subjacent es va 
situar en el 0,9% interanual al juny). La reactivació de la deman
da i l’aparició de colls d’ampolla podrien incidir en un repunt 
més intens de la inflació en els propers mesos, factors que, mal
grat tot, considerem que seran transitoris.

Estímuls fiscals (comunitaris) a la vista. Al còctel de demanda 
embassada, reobertura de les economies i més optimisme dels 
agents privats se sumarà l’aprovació de nous estímuls fiscals, 
amb la distribució de l’Instrument Europeu de Recuperació (el 
Next Generation EU). Esperem que el Consell Europeu ratifiqui 
els plans de recuperació enviats pels països, la majoria avalats al 
juny per la Comissió Europea, i que els primers desemborsa
ments puguin ser distribuïts a l’estiu. Com ho detallem més 
endavant, els fons beneficiaran més els països del sud (amb Itàlia 
i Espanya al capdavant) i de l’est. Les transferències europees i la 
decisió de la Comissió Europea, al juny, d’ampliar la suspensió de 
les regles fiscals el 2022 han generat confiança que la política 
fiscal mantindrà un clar biaix acomodatici en els propers anys.

EMERGENTS

Millora sanitària i econòmica, però els riscos abunden. Al grup 
d’economies emergents, també s’observen millores en l’evolu
ció de la pandèmia. Com a referència, a l’Índia, país que, recent
ment, es trobava a l’epicentre de la COVID19, el nombre d’infec
cions i de morts diaris ha reculat fins a mínims en els tres últims 
mesos. L’excepció continuen sent Llatinoamèrica i algunes re 
gions d’Àsia (el Brasil, Colòmbia o Indonèsia), on s’han vist incre
ments en la incidència del virus, en alguns casos fins a rècords 
històrics. No obstant això, fins i tot en moltes d’aquestes econo
mies, la reactivació de la demanda, tant interna com externa, i la 
millora en els preus de les primeres matèries i d’altres béns d’ex
portació donen lloc a brots verds en l’activitat. La nostra visió és 
que, després d’un 1T 2021 millor del que es preveia, la recupera
ció agafarà més força en els propers mesos. Un factor de risc és 
el gir de les expectatives de la política monetària als països 
avançats i la fortalesa recent del dòlar nordamericà. El repunt 
de la inflació i els senyals de feblesa de les monedes provoquen 
respostes més contundents dels bancs centrals.

Xina: més senyals d’alentiment. Els indicadors mensuals més 
recents, en general per sota del que s’esperava, confirmen que 
l’economia xinesa ha frenat el ritme d’avanç en aquest trimestre, 
a mesura que les autoritats continuen assignantli més pes a 
l’estabilitat. Així i tot, les perspectives de creixement el 2021 (al 
voltant del 8,0%) continuen sent molt superiors a l’objectiu ofi
cial del 6,0% i deixen marge per a unes condicions financeres 
restrictives que busquen continuar consolidant la millora de la 
qualitat del crèdit. D’altra banda, l’encariment de les primeres 
matèries ha fet pujar els preus de producció (el 9,0% interanual 
al maig), però l’impacte sobre els preus de consum continua 
sent força moderat (l’1,3% interanual al maig).
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EUA: recuperació (in)completa del mercat laboral

L’esclat de la COVID-19 va comportar l’ajustament més 
sever al mercat laboral nord-americà des de la Gran 
Depressió. En només dos mesos, el nombre d’ocupats va 
recular el 15%, percentatge equivalent a una mica més de 
22 milions de persones. Per tenir una referència, durant la 
crisi financera global del 2008-2009, la caiguda acumula-
da va ser del 6% (gairebé 9 milions). Si mirem la taxa d’atur, 
un dels indicadors més habituals per valorar el pols del 
mercat laboral, va augmentar des del 3,5% del febrer del 
2020, un nivell excepcionalment baix, fins a prop del 15% 
a l’abril del 2020.

De llavors ençà, la recuperació del mercat de treball ha 
estat notable: més d’11 milions de persones ja han trobat 
feina. Però fins a quin punt continua havent-hi marge de 
recuperació al mercat laboral? En un context d’inflacions 
elevades i d’una política monetària àmpliament acomo-
datícia, aquesta pregunta és especialment important.

Recuperació del mercat laboral: segons el color  
del cristall amb què es miri

La taxa d’atur es va situar en un contingut 5,8% al maig del 
2021, no gaire lluny de la taxa natural d’atur estimada per 
l’oficina pressupostària nord-americana (en el 4,5%). Així 
mateix, nombroses enquestes empresarials apunten a 
dificultats a l’hora de cobrir vacants de feina. És el cas de 
l’enquesta ISM (tant al sector manufacturer com al de ser-
veis), de l’enquesta NFIB, que es fa a empreses petites, o 

de l’estudi de camp que elabora regularment la Fed (Beige 
Book). I és que el nombre de vacants disponibles s’ha enfi-
lat fins a màxims històrics (9,3 milions a l’abril) i supera ja 
el nombre de persones que encara no s’han reincorporat a 
la feina. De fet, a l’abril, hi havia tantes persones aturades 
com vacants. Com a resultat, els salaris mitjans s’han incre-
mentat de forma notable en els últims mesos: l’1,2% acu-
mulat entre el març i el maig, malgrat que la majoria dels 
llocs de treball que es creen es concentren en activitats 
econòmiques amb remuneracions inferiors a la mitjana. 
Tot plegat reforça la idea que la recuperació del mercat de 
treball nord-americà és substancial.

No obstant això, si ens fixem en un ventall més ampli d’in-
 dicadors del mercat laboral, obtenim un missatge amb 
molts matisos. Així, malgrat el ràpid augment de l’ocu  pa -
ció, encara hi ha uns 7 milions i mig d’empleats me  nys que 
abans de la irrupció de la pandèmia. A més a més, la recu-
peració ha estat desigual, no solament a nivell sectorial 
(quelcom lògic, ja que moltes mesures han prohibit algu-
nes activitats econòmiques durant mesos), sinó també 
entre diferents grups socials: és més lenta entre les dones, 
entre els afroamericans i entre els llatins, per exemple.1 
Així mateix, el xoc és més sever entre els més joves i entre 
les persones amb un nivell educatiu més baix.

A la taula-monitor adjunta, mostrem diverses mètriques 
que ens permeten valorar el marge encara existent per-
què el mercat laboral es continuï recuperant. De forma 

1. Es podria pensar que les diferències socials són degudes, en bona part, al fet que aquests grups estan sobrerepresentats als sectors que s’han vist for-
çats a tancar. Però el cas és que, fins i tot tenint en compte aquestes diferències, s’observen recuperacions desiguals. Per al cas de les dones, vegeu l’estudi 
de Fabrizio, M. S., Gomes, D. B. i Tavares, M. M. (2021), «COVID-19 She-Cession: The Employment Penalty of Taking Care of Young Children», International 
Monetary Fund, i, per al cas dels afroamericans, vegeu https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2021/02/black-and-white-differences-in-the-
labor-market-recovery-from-covid-19.html.

Monitor del mercat laboral
Últim valor Mitjana 2021 Mitjana 2020 Mitjana 2019

Taxa d’atur (%) 5,8 6,1 8,1 3,7

Taxa d’atur U6 (%) 10,2 10,7 13,7 7,2

Taxa d’atur afroamericans (%) 9,1 9,5 11,5 6,1

Índex d’ocupació ISM manufactures (nivell) 50,9 54,5 44,3 50,9

Índex d’ocupació ISM serveis (nivell) 55,3 55,8 46,0 55,0

Empreses que no omplen vacants (%) 48,0 41,4 32,3 36,4

Empreses que planegen contractar (%) 26,0 20,8 16,0 19,0

Aturats a llarg termini (27 setmanes)  
  (en % total d’aturats) 40,3 41,5 18,3 21,1

Participació de la força laboral (%) 61,6 61,5 61,7 63,1

Participació de la força laboral +55 anys (%) 38,4 38,3 39,2 40,2

Aturats a empleats (en % aturats) 24,8 24,4 28,0 27,7

Peticions setmanals de subsidi d’atur (milers) 385,0 661,8 1.531,9 219,3

Notes: Els valors de la zona verda se situen al voltant de la mitjana del cicle expansiu més recent (2014-2018) i solen indicar un ús dels recursos laborals estàndards. Els valors blaus més clars 
indiquen que la utilització del mercat laboral encara és incompleta o que se situa per sota de l’habitual. Els valors més taronges indiquen una utilització del mercat laboral elevada o bé que hi 
ha algun  desajustament entre l’oferta i la demanda de recursos laborals.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Re�nitiv.

https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2021/02/black-and-white-differences-in-the-labor-market-recovery-from-covid-19.html
https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2021/02/black-and-white-differences-in-the-labor-market-recovery-from-covid-19.html
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coherent amb el que s’acaba d’esmentar, la valoració de la 
situació del mercat laboral canvia en funció de l’indicador 
que es tingui en compte. No obstant això, com bé ho con-
clou la Fed, la majoria apunten al fet que encara hi ha mar-
ge perquè es continuï recuperant.2

Dificultats a l’hora de cobrir llocs de treball i molts 
llocs de treball encara sense recuperar, com 
encaixen aquestes dues realitats?

Entre les principals raons que expliquen la relativa escas-
setat de mà d’obra, destaquen dos elements que reduei-
xen la participació al mercat de treball, que al maig del 
2021, se situava en el 61,6%, gairebé 2 p. p. per sota dels 
nivells prepandèmia.

En primer lloc, moltes persones no es poden reincorporar 
al mercat de treball per qüestions familiars, perquè han de 
tenir cura de malalts o de nens arran del tancament dels 
centres educatius, situació que ha afectat més les dones. 
D’acord amb l’enquesta de les llars, gairebé 3 milions de 
persones no busquen feina per aquests efectes directes 
de la pandèmia. Així, si incloguéssim de nou aquestes per-
sones en la força laboral com a aturats, la taxa d’atur se 
situaria al voltant del 7,5%.3

En segon lloc, cal esmentar les jubilacions anticipades 
d’un alt percentatge de baby boomers nord-americans. 
Des de l’inici de la crisi de la COVID-19, el nombre d’em -
pleats més grans de 55 anys ha reculat al voltant de 2 mi -
lions, amb escreix el grup d’edat amb una incidència més 
elevada. I al voltant del 60% d’aquestes persones han 
deixat de buscar feina (presumiblement, perquè moltes 
d’elles han decidit prejubilar-se), motiu pel qual  ja no són 
comptabilitzades dins la força laboral.4 Com a resultat, la 
taxa de participació de les persones més grans de 55 anys 
s’ha apropat gairebé al nivell més baix dels 15 últims anys.

Un últim element que no incideix en la taxa de participa-
ció, però que també pot explicar la dificultat a l’hora de 
cobrir les vacants, són les ajudes extres a l’atur que s’han 
aprovat durant la crisi.5 Sembla que aquest increment dels 
subsidis ha reduït els incentius a l’hora de buscar feina, 
malgrat que aquestes persones continuen classificades 
com actius (com aturats).6

Què podem esperar a curt termini?

Les jubilacions anticipades són un factor estructural que 
continuarà pesant dins el mercat de treball i que fa pensar 
que el nivell d’ús de referència és una mica menor al previ 
a la crisi. Així, malgrat que falten, aproximadament, 7,5 mi -
lions de llocs de treball per recuperar els nivells prepandè-
mia, segurament l’ocupació només podria arribar a aug-
mentar en 5 milions.

No obstant això, la resta d’elements tenen un caràcter més 
conjuntural i s’haurien de moderar en els propers mesos, a 
mesura que avancin la vacunació i el procés de reobertura 
(inclosos els centres educatius). Així mateix, sembla que 
l’extensió de les ajudes extres per atur és poc probable. De 
fet, al juliol, la meitat dels estats ja no complementaran la 
majoria dels ajuts per atur i, al setembre, s’hauran extingit 
tots aquests complements.

D’aquesta manera, a partir del 3T, hauríem d’observar una 
recuperació de molts dels indicadors del mercat de tre-
ball. Així mateix, durant la millora, no ens hauria de sor-
prendre que la taxa d’atur pugés en algun moment, a con-
seqüència de la reincorporació a la força laboral d’algunes 
de les persones que n’havien sortit. Aquesta millora més 
generalitzada hauria de continuar i guanyar un cert impuls 
al llarg del 4T.

Amb la inflació molt per damunt de l’objectiu, l’evolució 
dels indicadors del mercat laboral ha adquirit una relle-
vància molt important en les accions de política monetària 
de la Fed. De fet, el banc central ha establert que no mourà 
fitxa en les mesures acomodatícies fins que no s’assoleixi 
un «progrés substancial» cap a la plena ocupació. Atès el 
caràcter inusual d’aquesta crisi, tant pel que fa a la caiguda 
com a la recuperació, esperem que la Fed mantingui un 
posicionament molt cautelós, que comporti un procés 
molt gradual de retirada dels estímuls monetaris.

Clàudia Canals i Antonio Montilla

2. Per a més informació, vegeu https://www.frbsf.org/economicresearch/
files/el2021-15.pdf.
3. Molt més a la vora de les taxes alternatives d’atur, com la realitzada per la
Reserva Federal de Dallas amb diferents universitats (Real-Time Population
Survey).
4. Alguns estudis apunten, fins i tot, a un major nombre de prejubilacions 
entre els baby boomers. Vegeu https://www.economicpolicyresearch.org/
jobs-report/the-pandemic-retirement-surge-increased-retirement-inequa-
lity.
5. El nombre de persones que reben algun ajut s’ha mantingut estable al 
voltant dels 16 milions des del març, un nivell molt superior al període pre-
COVID.
6. Cal destacar, però, que hi ha algun estudi que mostra un efecte menor 
d’aquest element que l’apuntat en nombrosos articles periodístics (https://
www.frbsf.org/economic-research/files/el2021-15.pdf).

http://www.frbsf.org/economicresearch/files/el2021-15.pdf
http://www.frbsf.org/economicresearch/files/el2021-15.pdf
http://www.economicpolicyresearch.org/jobs-report/the-pandemic-retirement-surge-increased-retirement-inequality
http://www.economicpolicyresearch.org/jobs-report/the-pandemic-retirement-surge-increased-retirement-inequality
http://www.economicpolicyresearch.org/jobs-report/the-pandemic-retirement-surge-increased-retirement-inequality
ww.frbsf.org/economic-research/files/el2021-15.pdf
ww.frbsf.org/economic-research/files/el2021-15.pdf
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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 03/21 04/21 05/21

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 –4,9 5,4 4,7 11,9 20,0 39,9 23,8

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

Producció industrial –0,8 –7,2 –14,9 –6,7 –4,3 –1,7 1,5 17,6 16,3

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

Habitatges iniciats (milers) 1.295 1.396 1.086 1.440 1.575 1.599 1.725 1.517 1.572

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 3,7 8,1 13,1 8,8 6,8 6,2 6,0 6,1 5,8

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 60,8 56,8 52,9 56,1 57,4 57,6 57,8 57,9 58,0

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

Preus

Inflació general 1,8 1,2 0,4 1,2 1,2 1,9 2,6 4,2 5,0

Inflació subjacent 2,2 1,7 1,3 1,7 1,6 1,4 1,6 3,0 3,8

JAPÓ
2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 03/21 04/21 05/21

Activitat

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

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

Producció industrial –2,7 –10,6 –20,7 –12,7 –4,2 –1,5 1,0 15,9 ...

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

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

Balança comercial 1 (% PIB) –0,3 0,1 –0,5 –0,3 0,1 0,7 0,2 0,6 0,8

Preus

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

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

XINA
2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 03/21 04/21 05/21

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 34,2 17,7 12,4

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

PMI manufactures (oficial) 49,7 49,9 50,8 51,2 51,8 51,3 51,9 51,1 51,0

Sector exterior

Balança comercial 1,2 421 527 409 444 527 629 14 43 46

Exportacions 0,5 3,6 –0,2 8,4 16,6 48,9 30,6 32,3 27,8

Importacions –2,7 –0,7 –9,5 3,6 5,4 28,2 38,2 43,1 51,1

Preus

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

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 6,4

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 03/21 04/21 05/21

Vendes al detall (variació interanual) 2,4 –1,0 –6,6 2,4 1,4 2,3 13,1 23,9 ...
Producció industrial (variació interanual) –1,3 –8,6 –20,2 –6,9 –1,5 3,3 11,5 39,3 ...
Confiança del consumidor –7,0 –14,3 –18,5 –14,4 –15,7 –13,7 –10,8 –8,1 –5,1
Sentiment econòmic 103,7 88,2 72,0 88,5 91,4 95,3 100,9 110,5 114,5
PMI manufactures 47,4 48,6 40,1 52,4 54,6 58,4 62,5 62,9 63,1
PMI serveis 52,7 42,5 30,3 51,1 45,0 46,9 49,6 50,5 55,2

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

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

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

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

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 03/21 04/21 05/21

Saldo corrent 2,5 2,4 2,3 2,2 2,4 2,6 3,3 5,3 10,7
Alemanya 7,5 7,0 6,8 6,8 7,0 7,1 9,3 14,5 28,2
França –0,7 –1,9 –1,4 –1,7 –1,9 –1,8 –2,3 –3,1 –4,7
Itàlia 3,2 3,5 3,0 3,4 3,5 3,6 4,6 7,9 15,1

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 92,4 93,9 93,3 95,6 95,7 95,5 94,9 95,2 95,3

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

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

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 14,2 12,7 12,0
Altres dipòsits a curt termini 0,3 0,6 0,3 1,0 1,4 1,0 0,9 0,3 –0,7
Instruments negociables –1,9 10,0 7,1 10,9 18,3 13,1 7,0 10,5 11,3
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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Recuperació espanyola en forma de 
sopa de lletres: W, K, V... o Delta?

Un primer semestre que acaba amb bones notícies, però 
també amb alguna incertesa a l’horitzó. Malgrat que les res-
triccions es van relaxar al llarg del 2T 2021, la incidència de con-
tagis es va mantenir continguda al juny i va acabar el mes amb 
una incidència acumulada de 14 dies en els 100 casos per 
100.000 habitants. Així mateix, els nous casos confirmats diaris 
es van estabilitzar al juny al voltant dels 4.000, molt per sota de 
la mitjana de gairebé 26.000 casos assolida al gener i dels resul-
tats de l’abril i del maig (amb 7.700 i amb 5.500 casos, respecti-
vament). Malgrat que, en les últimes setmanes, s’hagi observat 
un repunt de casos en algunes comunitats autònomes i entre 
franges d’edat més joves, la taxa de positivitat es manté per 
sota del 5% (després que arribés a més del 15% al gener), i el 
ritme de vacunació es va apropar al juny a les 7.000 dosis set-
manals per 100.000 habitants. De cara als propers mesos, 
l’evolució de la pandèmia continuarà sent el gran determinant 
de l’escenari. S’espera que la immunització dels col·lectius per 
damunt dels 50 anys, que representen el 90% de les hospitalit-
zacions, es completi al llarg de les properes setmanes. Amb 
l’aparició de noves soques amb un potencial contagiós més ele-
vat –com la variant Delta–, l’avanç ràpid de la vacunació serà 
vital per controlar la pressió sobre el sistema sanitari mentre es 
pugui reactivar l’activitat econòmica de manera sostinguda.

L’activitat econòmica es va enlairar en el 2T, gràcies a la vacu-
nació. Enmig de la tercera onada de la pandèmia a Europa, el 
PIB es va contreure el 0,5% en el 1T 2021. No obstant això, a 
mesura que s’anaven aixecant les restriccions a l’activitat 
econòmica, la majoria d’indicadors d’activitat disponibles van 
començar a marcar una ràpida acceleració en el 2T. En concret, 
els índexs de sentiment PMI de les manufactures i dels serveis 
es van situar al juny per damunt dels 60 punts. La millora recent 
va ser més significativa pel costat del PMI de serveis, després de 
situar-se a l’abril per primera vegada, des del juliol del 2020, per 
damunt dels 50 punts (el llindar que separa la contracció de 
l’expansió). En aquest entorn, després d’una caiguda del 8% en 
el 1T, entre l’abril i el juny, l’indicador de consum de CaixaBank 
va registrar un descens de l’1%. Aquesta millora es va observar 
tant pel costat de la despesa en targetes espanyoles (+8 p. p.) 
com pel costat de les targetes estrangeres (+7 p. p.), amb varia-
cions del +4% i del –52% en relació amb els nivells pre-COVID. 
La resta d’indicadors també es van recuperar en el 2T; destaca 
el consum de ciment, que, després d’una caiguda del 3,7% inter-
 anual en el 1T, es va situar al maig el 3,5% per damunt del ma -
teix mes del 2019. Es dissenya així una recuperació en roda den-
tada, o en W, amb l’esperança d’haver superat, finalment, l’últim 
punt d’inflexió.

S’intensifica la reactivació del mercat laboral. El nombre d’a  fi-
 liats va avançar l’1,2% al juny, percentatge que correspon a una 
incorporació de més de 230.000 persones en el mes, xifra que 
supera el rècord anterior, registrat al juliol del 2020. Es va reduir 
el nombre d’ERTO (–84.205, en mitjana mensual), de manera 
que el nombre d’afiliats que no estan en ERTO augmenta en 
317.000 persones en el mes. D’altra banda, observem al juny 
una caiguda històrica de l’atur registrat, de 166.911 persones. 
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Espanya: nous casos con�rmats i morts diàries  
Casos con�rmats *  

Notes: Es mostren mitjanes de 7 dies de contagis i de morts. * Positius en test PCR i d’antígens per data 
de noti�cació. ** Morts per data de noti�cació.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Sanitat.

 
 

 

Morts diàries ** 

Casos con�rmarts (esc. esq.) Morts diàries (esc. dreta)
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Espanya: indicador CaixaBank de consum * 
Variació interanual (%)  

Targetes espanyoles  Total Targetes estrangeres 

Nota: * Aquest indicador inclou la despesa amb targetes emeses per CaixaBank, la despesa de no 
clients als TPV de CaixaBank i els reintegraments en caixers de CaixaBank.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.
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 Espanya: evolució del nombre d’a�liats i ERTO 
(Milers de persones a�liades a la S. S. i en situació d’ERTO)  
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Nota: * A�liats que no estan en situació d’ERTO (total o parcial).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Treball i Economia Social i del Ministeri 
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
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Amb aquestes dades, el nombre d’aturats se supera en 600.000, 
i l’ocupació efectiva se situa unes 476.700 persones per sota 
dels nivells observats al juny del 2019. No obstant això, 
l’evolució més recent del mercat laboral permet situar 
l’economia espanyola en una via de recuperació molt positiva, 
en què destaca també la ràpida reactivació als sectors més 
afectats per les restriccions a l’activitat.

Amb la recuperació econòmica a l’horitzó, caldrà vigilar la 
inflació. L’IPC va registrar una variació interanual del 2,6% al 
juny, segons la dada avançada per l’INE. Aquesta xifra situa la 
mitjana d’inflació des de l’inici de l’any en l’1,6%, màxim des del 
2018, mentre la inflació subjacent se situa encara en cotes molt 
contingudes, al voltant del 0,2%, en mínims des del 2014, i 
genera una trajectòria de la inflació en forma de K. El repunt 
recent en l’índex de preus es veu influït, en gran part, per 
l’augment dels preus de l’energia, conseqüència de l’encariment 
de les primeres matèries i de les emissions contaminants als 
mercats internacionals, i també per factors més conjunturals, 
com els efectes de base derivats de les fortes caigudes anota-
des l’any passat. De cara als propers mesos, l’evolució contingu-
da de la inflació subjacent podria propiciar un major dinamis-
me, mentre que els efectes de base s’aniran esvaint.

El compte corrent es recupera, empès per un saldo de béns 
en màxims. El compte corrent es va situar a l’abril en el 0,7% 
del PIB, la qual cosa confirma l’evolució positiva ja visible en els 
mesos anteriors. A l’abril, tant les exportacions com les impor-
tacions van mantenir la trajectòria de recuperació i van regis-
trar una variació del –1% i del –8% interanual, respectivament, 
en l’acumulat de 12 mesos. El dèficit de la balança de béns es va 
situar en el –0,8% del PIB, la qual cosa representa una millora 
d’uns 1,7 p. p. en relació amb l’abril del 2020. Destaca, en parti-
cular, el comportament dels béns no energètics, el superàvit 
dels quals va arribar a l’abril al 0,6% del PIB, un màxim des del 
2015. Malgrat que una part substancial de la millora observada 
en la balança de béns és deguda al menor dèficit energètic, que 
s’anirà desfent amb els augments dels preus de l’energia i a 
mesura que l’economia espanyola es recuperi, s’espera que la 
recuperació de la balança de serveis, en particular del turisme, 
pugui també afavorir una evolució positiva del saldo per comp-
te corrent al llarg de l’any.

Els comptes públics continuen molt afectats per la pandè-
mia; el sector immobiliari, no tant. El dèficit de les Administra-
cions públiques (excloses les Corporacions locals) es va situar 
en l’1,8% del PIB a l’abril, uns 0,7 p. p. per sota del nivell de 
l’abril del 2020, però 1,3 p. p. per damunt del dèficit de l’abril 
del 2019. Aquesta caiguda en relació amb el 2020 s’explica per 
l’augment dels ingressos entre el gener i l’abril, que situen una 
variació interanual del 5,4%, gràcies, en particular, a un aug-
ment robust dels ingressos tributaris, del 10,5%. D’altra banda, 
l’evolució de l’índex de preus de l’habitatge dona suport al 
dinamisme del sector immobiliari. Els preus de l’habitatge a 
Espanya van registrar una variació interanual del 0,9% en el 1T 
2021 i van alentir el ritme en 0,6 p. p. en relació amb el trimestre 
anterior. La pujada dels preus de l’obra nova es va desaccelerar 
de manera clara (del 8,2% en el 4T 2020 al 2,3% en el 1T 2021), 
però manté un creixement per damunt del mercat de segona 
mà, que va registrar una pujada del 0,7%.
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Espanya: comerç exterior de béns *
Variació interanual de l’acumulat de 12 mesos (%)  
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La competitivitat del sector exterior espanyol:  
mapa actual i full de ruta en 3 D 

La pandèmia s’ha fet sentir a tots els sectors de l’economia, 
en particular als serveis turístics, un sector clau per a l’eco
 nomia espanyola. No obstant això, el sector exterior va 
resistir notablement un xoc sense precedents, i, malgrat 
no tenir aquesta aportació tradicional, el compte corrent 
va aconseguir mantenir un superàvit. El punt de partida 
per a la reconstrucció d’una senda de creixement sosteni
ble és millor del que es podria esperar. 

Posicionament del sector exterior espanyol: 
exportacions espanyoles al món 

Si ens centrem en la balança de béns del 2020, any amb 
una caiguda històrica del 10,8% del PIB, les exportacions 
de béns no energètics espanyols van recular el 8,3%, però, 
per quart any consecutiu, van aconseguir mantenirse per 
damunt dels 250.000 milions d’euros (al voltant del 22% 
del PIB),1 i això, unit al descens de les importacions, va per
metre arribar a una ràtio de cobertura d’importacions de 
béns del 0,95 i a un dèficit de la balança de béns de l’1,2% 
del PIB, un mínim històric. 

Per entendre aquesta bona dinàmica del sector exterior 
en un entorn de gran feblesa econòmica, així com les se 
ves perspectives a mitjà termini, és necessari posar en 
perspectiva l’evolució de les exportacions espanyoles al 
llarg de l’última dècada. Entre l’any 2000 i el 2008, l’eco 
nomia espanyola va acumular un dèficit mitjà per compte 
corrent del 6,2% del PIB, resultat de saldos de béns i de 
rendes històricament deficitaris (amb una mitjana, entre 
l’any 2000 i el 2008, del 7,4% i del 2,5% del PIB, respectiva
ment), amb prou feines compensats parcialment per la 
balança de serveis.2 Ja entre el 2009 i el 2020, el compte 
corrent va registrar un superàvit mitjà del 0,5% del PIB, es 
peronat per una gran millora del saldo de béns no ener
gètics, que va passar d’un dèficit mitjà del –4,7% del PIB 
entre el 2000 i el 2008 a un superàvit del 0,1% des del 2009, 
amb 7 superàvits en 12 anys.3 

La ràtio de cobertura de les importacions de béns no ener
gètics va passar, així, d’un 0,78 el 2008 a un màxim d’1,13 el 
2013 i, de llavors ençà, s’ha estabilitzat al voltant de l’1 (ve 
geu el primer gràfic). La millora del saldo comercial és el 
reflex dels guanys de competitivitat assolits en l’última 
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Espanya: ràtio de cobertura de les importacions 
i costos laborals unitaris
Ràtio de cobertura Índex de costos laborals 

unitaris (100 = 1999)

Ràtio de cobertura (béns) 
Ràtio de cobertura (béns no energètics)
Costos laborals unitaris (en relació amb la zona de l’euro)

 

Notes: La ràtio de cobertura (esc. esq.) mesura el percentatge d’importacions  cobert per les 
exportacions. Els nivells de cobertura inferiors assenyalen una posició comercial més de�citària. 
L’índex de costos laborals unitaris (esc. dta.) és un indicador de competitivitat de l’economia 
espanyola en relació amb la zona de l’euro. Un augment d’aquest indicador assenyala un 
deteriorament de la competitivitat-preu dels béns i dels serveis espanyols.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya. 

 

Previsión de junio Previsión de noviembre Previsión actual 

1. En termes històrics, cal comparar aquest descens amb la caiguda del 
14,2% de les exportacions el 2009, després de la crisi financera del 2008, 
enmig d’una recessió que va dur el PIB espanyol a contreure’s el 3,8%. Les 
exportacions de béns no energètics representaven a Espanya, al final del 
2008, el 16% del PIB. 
2. La balança de serveis va registrar un superàvit del 3,6% del PIB, de 
mitjana, entre el 2000 i el 2008, gràcies, en gran part, als serveis turístics, 
que van presentar un superàvit del 3,5% del PIB en el mateix període. 
3. Va ajudar també la balança de serveis, que va presentar un superàvit 
mitjà del 4,9% entre el 2009 i el 2020, amb el paper destacat dels serveis 
no turístics, amb un superàvit mitjà de l’1,5% del PIB al llarg del període 
(molt per damunt del 0,1% del període anterior). En el mateix sentit, la 
balança de rendes va registrar una millora del dèficit, fins al –1,6% de 
mitjana. D’altra banda, la balança de béns energètics es va deteriorar 
lleugerament, ja que el seu dèficit va empitjorar del 2,7% del PIB entre el 
2000 i el 2008 al 2,9% entre el 2009 i el 2020.
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Espanya Alemanya França Itàlia Portugal 

Quotes de mercat dels països de la zona 
de l’euro al món  
Variació interanual de les quotes d’exportació de cada 
país en el total d’exportacions dels països de la zona de l’euro 
a la resta del món (%)  

2002-2008 2008-2020 

Notes: A l’escala vertical es llegeix la variació interanual de les exportacions entre el 2002, 
el 2008 i el 2020. Les exportacions (en euros) estan agrupades per categories SITC. El total 
de cada país correspon a la quota total d'exportacions a la resta del món, de manera que 
inclou també les categories SITC existents que no estan destacades en el grà�c.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat. 

 
 

  
 

dècada, tant en relació amb els països de la zona de l’euro 
(com ho il·lustra l’índex de costos laborals unitaris del pri
mer gràfic), el principal mercat de destinació de les expor
tacions espanyoles, com en relació amb els principals com
petidors internacionals en diferents sectors d’activitat. Des 
del 2008, la quota dels béns espanyols en les exportacions 
totals de la zona de l’euro ha augmentat de manera nota
ble, del 6% al 6,8% (vegeu el segon gràfic). Destaca, en 
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especial, el bon funcionament del sector agroalimentari. 
Entre el 2008 i el 2020, la quota de mercat espanyola en les 
exportacions agroalimentàries de la zona de l’euro va 
pujar més de 2 p. p., del 9,8% al 12,6%, increment que va 
dur Espanya fins a la setena posició mundial.4 Però l’èxit 
s’estén també al sector manufacturer, tant en els béns d’e
 qui  pament i transport com en altres manufactures. Així, 
des del 2008, les quotes de mercat dels béns espanyols en 
aquests sectors s’han expandit de forma considerable, el 
5,4% i el 15%, respectivament (els dos sectors amb quotes 
de mercat entre el 6% i el 7%). A més a més, en un entorn 
de creixent competència internacional, cal comparar 
aquestes millores substancials en la posició internacional 
de les exportacions espanyoles amb l’estabilització de la 
quota de mercat d’Alemanya i amb les significatives pèr
dues de competitivitat del sector manufacturer a França i 
a Itàlia, així com del sector agroalimentari francès.5 

Les 3 D de la competitivitat: diversificar, 
descarbonitzar i digitalitzar 

A més d’aquestes tendències sectorials i dels guanys de 
competitivitat transversals en tota l’economia espanyola, 
destaca també la diversificació creixent de la base expor
tadora, reflectida en l’augment ininterromput del nombre 
d’empreses exportadores regulars, d’unes 35.000 el 2010 
a unes 47.000 el 2018, amb un volum de comerç que puja 
al 97% del volum total declarat d’exportacions (en relació 
amb el 93% del 2010). Entre les empreses exportadores 
regulars, destaquen les empreses de dimensió mitjana 
(entre 50 i 250 assalariats), el volum de comerç de les quals 
va augmentar el 62%, mentre que el nombre d’empreses 
exportadores mitjanes va augmentar el 25%.6 En conjunt, 
aquesta evolució reflecteix una millora tant del marge 
extensiu com intensiu, és a dir, una ampliació de la base 
exportadora i també de la dimensió mitjana de les empre
ses exportadores. Aquest pot també ser entès com un fac
tor de competitivitat afegit de les exportacions espanyo
les, en la mesura que les empreses més grans estan 
associades amb millors nivells d’eficiència i amb un millor 
accés als mercats financers.

En paral·lel, algunes dades suggereixen que el sector exte
rior espanyol ja ha començat el procés de descarbonitza
ció en els últims anys. La intensitat de diòxid de carboni 
(CO₂) en les exportacions espanyoles va disminuir el 22% 
entre el 2009 i el 2019, en relació amb el 8,5% del conjunt 
de la zona de l’euro (vegeu el tercer gràfic).7 A més de ser 

un bon senyal de la descarbonització de l’economia, aquest 
factor pot indicar una posició competitiva favorable de les 
empreses espanyoles en la fase inicial del període que 
s’aproxima de transició climàtica i d’importants reformes 
estructurals. Finalment, juntament amb la descarbonitza
ció de les exportacions, en els propers anys, s’intensificarà 
el procés de digitalització, amb l’aparició de noves oportu
nitats relacionades amb el comerç electrònic, però també 
amb els reptes que posaran a prova la capacitat de les 
empreses de reinventar els processos productius i de ges
tió per guanyar competitivitat. Aquestes transformacions 
posaran més que mai en evidència la importància de la 
inversió en infraestructures i en capital humà, quelcom 
que és àmpliament reconegut com un dels grans reptes 
de l’economia espanyola.8 

On va el sector exterior espanyol: l’hora de fer  
un pas més endavant és ara 

En els propers anys, es consolidaran alguns reptes signifi
catius per a l’economia espanyola. La diversificació, la di 
gi  talització i la descarbonització podran revelarse com les 
cares més visibles del procés de profunda transformació 
estructural que es produirà. Per aquest motiu, ja a partir 
dels propers mesos, l’economia espanyola comptarà amb 
l’important impuls que representarà el programa NGEU. 
Un cop delineat el full de ruta, només falta executar el pla: 
per arribar al podi en aquest ardu triatló, caldrà utilitzar 
totes les eines disponibles per maximitzar la velocitat 
d’execució i minimitzar els incidents al llarg del trajecte. 
L’èxit continuat del sector exportador espanyol dependrà 
de cada D, de detall. 

Luís Pinheiro de Matos

4. Per a més detalls, vegeu l’article «La resiliència de les exportacions 
agroalimentàries espanyoles», a l’Informe Sectorial agroalimentari. 
5. El cas de Portugal és més similar al cas espanyol, amb un augment de la 
quota de mercat dels béns portuguesos de l’11,9%, de l’1,2% a l’1,4%, 
entre el 2008 i el 2020. En el cas portuguès, van destacar també els béns 
agroalimentaris i les manufactures, amb guanys per damunt del 10%, així 
com el sector químic, amb un augment de quota exportadora del 8,1%.
6. Al seu torn, el volum de comerç, tant de les grans empreses com de les 
petites i micro empreses exportadores regulars, va augmentar al voltant 
del 56%, mentre que el nombre total d’aquestes empreses va créixer, 
aproximadament, el 33% en els dos casos.
7. Observant la intensitat de CO₂ en les exportacions de les principals eco
nomies de la UE en el mateix període, a Alemanya va disminuir el 16%; a 
França, l’11% i, a Itàlia, l’1%. Malta i Romania se situen entre les economies 
que més van reduir el contingut de carboni en les exportacions, les dues 
per damunt del 50%. En sentit contrari, a Portugal, va augmentar el 27%.
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Espanya: evolució de la intensitat de CO2 
en les exportacions del 2009 al 2019  
(Quantitat de CO2 per USD exportat, acumulat de 5 anys)  

 
Nota: A l’escala horitzontal es llegeix la intensitat de CO2 en les exportacions el 2009 i, a 
l’escala vertical, es llegeix el valor del 2019. UE-27 i EA-19 sense Bèlgica, Eslovènia i Irlanda.
Font: CaixaBank Research, a partir de datos del FMI.   

 
 

8. Vegeu, per exemple, Cuadrado, P., MoralBenito, E. i Solera, I. (2020), «A 
sectoral anatomy of the Spanish Productivity Puzzle», Documentos Oca
sionales, núm. 2.006, Banc d’Espanya, i Banc d’Espanya (2019), «Retos para 
la Economía Española ante el escenario posCOVID2019», a l’Informe 
anual 2019. Per a una anàlisi detallada sobre l’evolució del procés de digi
talització de l’economia espanyola, vegeu el Dossier «Digitalització i fons 
europeus: un binomi guanyador», publicat a l’IM03/21.

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

https://www.caixabankresearch.com/ca/analisi-sectorial/agroalimentari/resiliencia-les-exportacions-agroalimentaries-espanyoles?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/analisi-sectorial/agroalimentari/resiliencia-les-exportacions-agroalimentaries-espanyoles?index=
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Indicadors d’activitat i ocupació
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2019 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 04/21 05/21 06/21

Indústria
Índex de producció industrial 0,7 –9,4 –23,4 –5,3 –2,4 2,9 48,2 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –3,9 –14,0 –27,8 –11,9 –11,0 –7,3 2,6 4,6 0,2
PMI de manufactures (valor) 49,1 47,5 39,4 51,4 51,1 53,0 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 –6,9 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 3,6 –12,7 –11,8 –17,7 –17,6 –17,7 –9,4 ... ...
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 ... ... ...
PMI de serveis (valor) 53,9 40,3 28,4 47,3 43,0 44,3 54,6 59,4 ...

Consum
Vendes comerç al detall 2,3 –7,1 –18,3 –3,5 –3,0 –0,4 40,5 19,6 ...
Matriculacions d’automòbils –3,6 –29,2 –68,6 –7,5 –13,2 12,7 1.787,9 177,8 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –6,3 –22,8 –27,9 –26,9 –26,3 –22,1 –11,6 –9,9 –11,7

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 3,2 3,8 ...

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

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 04/21 05/21 06/21

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

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 04/21 05/21 06/21

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

Saldo corrent 26,6 7,7 18,1 11,5 7,7 6,1 7,7 ... ...
Béns i serveis 37,5 16,8 27,7 20,3 16,8 15,2 16,1 ... ...
Rendes primàries i secundàries –10,9 –9,0 –9,6 –8,8 –9,0 –9,1 –8,4 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 30,8 12,7 22,6 16,3 12,7 11,0 12,9 ... ...

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 04/21 05/21 06/21

Dipòsits
Dipòsits de llars i empreses 5,4 7,5 8,0 9,0 8,7 8,9 5,2 ... ...

A la vista i estalvi 10,7 12,3 13,0 13,8 13,7 14,1 9,6 ... ...
A termini i preavís –13,4 –16,5 –16,1 –16,5 –17,1 –20,4 –22,9 ... ...

Dipòsits d’AP 8,8 1,0 –6,6 5,2 11,8 11,2 12,8 ... ...
TOTAL 5,6 7,1 7,1 8,7 8,9 9,1 5,7 ... ...

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

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

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

Taxa de morositat (%)4 4,8 4,5 4,7 4,6 4,5 4,5 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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L’estiu porta la recuperació 
econòmica de Portugal, malgrat  
la pandèmia

El 2T acaba a l’alça. L’indicador diari d’activitat, que compila 
informació sobre diversos sectors (per exemple, trànsit viari, 
utilització de targetes de pagament, consum d’electricitat, 
etc.), es va situar, en la penúltima setmana de juny, el 4% per 
damunt del nivell del final del 2020 i va indicar una recupera-
ció de l’activitat de l’ordre del 7% en relació amb el 1T 2021. De 
la mateixa manera, el volum de negocis als serveis i a la indús-
tria ha registrat recuperacions significatives en els dos primers 
mesos del 2T. Destaca el fet que, al maig, les vendes al detall ja 
se situessin per damunt del nivell del gener del 2020. Així 
mateix, la confiança ha recuperat velocitat a tots els sectors, ja 
que s’ha beneficiat de la reducció de les mesures de confina-
ment i dels avanços en el procés de vacunació. És plausible 
que, en aquest 2T, l’activitat s’hagi vist beneficiada per 
l’augment del consum associat a l’augment de l’estalvi de les 
famílies en el període de confinament. Cal recordar que, en el 
1T, la taxa d’estalvi va augmentar fins al 14,3% de la renda dis-
ponible, el nivell més elevat de la sèrie, la qual cosa fa preveure 
que, durant la resta de l’any, la despesa de les famílies aug-
mentarà i reflectirà la reversió gradual dels estalvis acumulats 
amb anterioritat.

El repunt dels contagis podria alentir la recuperació, però 
no descarrilar-la. En contrast amb la recuperació de l’activitat 
en el tram final del 2T, el 3T s’ha iniciat marcat per l’augment 
del nombre de contagis, la qual cosa, en algunes zones del país 
(concretament a Lisboa), retarda l’aixecament de les restric-
cions. Això podria generar creixements menys clars en el 3T i 
en el 4T, però sempre sense posar en risc el procés de recupe-
ració de l’activitat. Cal no oblidar que, malgrat l’increment de 
nous contagis i l’augment de la presència de variants més 
transmissibles, la incidència sobre el nombre de defuncions 
continua sent baixa i la vacunació avança a un ritme més acce-
lerat que a la resta de la UE (més del 50% de la població ja ha 
rebut, com a mínim, una dosi, i el 30% ja té les dues), la qual 
cosa suggereix que es podran evitar nous períodes de confina-
ment estricte.

L’ocupació es continua recuperant a poc a poc en el postcon-
finament. La població ocupada va augmentar lleugerament al 
maig (+13.800 persones en relació amb el mes anterior), la qual 
cosa representa el quart mes consecutiu amb variacions inter-
trimestrals positives (malgrat que poc significatives). Si la xifra 
es compara amb els nivells previs a la pandèmia, se situa encara 
uns 21.800 llocs de treball per sota. Al seu torn, la taxa d’atur va 
augmentar poc al maig, fins al 7,2% (el 7,0% a l’abril). La impor-
tància de les mesures de suport a l’ocupació és evident: si les 
299.281 persones que es trobaven en lay-off simplificat al maig 
entressin a les llistes de l’atur i la resta de variables es mantin-
guessin constants, la taxa d’atur assoliria nivells propers al 13% 
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al maig. Malgrat el comportament relativament benigne de 
l’atur fins ara, mantenim l’expectativa que empitjori en la fase 
final de l’any.

Els comptes públics continuen afectats per la COVID-19. En 
particular, el dèficit consolidat del conjunt de les Administra-
cions públiques es va situar en el 6,1% del PIB fins al maig (el 
–4,2% en el mateix període del 2020 i el –0,7% al maig del 
2019). L’empitjorament interanual del dèficit s’explica per la 
caiguda dels ingressos i per l’augment de les despeses, on són 
molt rellevants les relacionades amb la pandèmia: s’estima 
que les mesures COVID amb impacte sobre el saldo pressupos-
tari equivalen al 3,1% del PIB fins al maig. No obstant això, 
s’espera que el pes d’aquestes mesures en percentatge del PIB 
disminueixi fins al final de l’any, en línia amb la millora gradual 
de l’activitat econòmica i amb la retirada progressiva de les 
mesures en una situació de major normalitat. Tot i que cal 
reconèixer que es manté la incertesa sobre l’impacte sobre els 
comptes públics de les noves restriccions i de la prolongació 
i/o creació de noves mesures de suport a l’economia. En aquest 
context, el deute públic va assolir el 129,8% del PIB al maig, un 
valor elevat, però, malgrat tot, inferior en 3,8 p. p. al del final 
del 2020.

El mercat immobiliari continua resilient. En el 1T, els preus 
dels habitatges van créixer de forma més moderada que en el 
trimestre anterior, però les taxacions registrades continuen 
fortes (el +1,6% intertrimestral i el +5,2% interanual). En el 
mateix període, es van realitzar transaccions per a 43.757 habi-
tatges (el +0,5% interanual), i el valor de les transaccions es va 
incrementar el 2,5% interanual, la qual cosa va situar el preu 
mitjà de les transaccions d’habitatges en 158.300 euros (el 
+2,0% interanual, una pujada més moderada que en el trimes-
tre anterior, però, així i tot, un indici que el mercat continua 
resilient). Mentrestant, l’evolució de l’índex de preus de Confi-
dencial Imobiliário suggereix que, en el 2T, la tendència a 
l’apreciació del mercat continuarà.

La COVID intensifica els riscos per a l’estabilitat financera. En 
el balanç de riscos financers, destaquen els elevats nivells 
d’endeutament, el risc de deteriorament de les condicions 
financeres, l’exposició del sector bancari al deute públic o el risc 
de reducció del valor dels immobles de segona mà com a avals 
en les hipoteques immobiliàries. Al seu torn, la crisi pandèmica 
podria generar problemes en la solvència de les empreses i 
podria impactar sobre l’augment de la morositat. El sector ban-
cari s’enfronta, en definitiva, a la pressió sobre la rendibilitat, 
amb tipus d’interès baixos, a la competència d’altres actors i al 
probable augment de la morositat. Les dades del 1T, però, 
encara no reflecteixen aquest augment de la morositat, amb 
una ràtio que se situa en el 4,6%, 0,3 p. p. per sota del final del 
2020. No obstant això, aquest valor podria augmentar en el 
futur, després de la finalització de les moratòries, principalment 
en el cas de les empreses i dels sectors més afectats per la pan-
dèmia. De fet, les moratòries continuen representant un pes 
molt considerable de la cartera de crèdit, l’11,7%, i encara més 
en el cas del finançament a les empreses (el 30,4%).
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succeïa en l’àmbit de la connectivitat, la situació és força 
heterogènia. D’una banda, obté un mal resultat en els 
serveis públics digitals disponibles per a empreses (19è), 
però, de l’altra, es posiciona en 2n lloc en la realització de 
tràmits en línia.

Més alarmant és, en qualsevol cas, la posició pel que fa al 
capital humà i a la utilització d’internet, malgrat els pro
gressos fets en relació amb el 2015, en especial pel que fa 
a la segona categoria. Portugal és un dels països pitjor 
classificats en capital humà. De fet, el DESI revela que, el 
2019, el 26% de la població portuguesa no tenia cap 
competència digital (el 9% al conjunt de la UE) i que el 
52% tenia competències digitals bàsiques (el 58% en la 
mitjana de la UE). Al seu torn, els especialistes en TIC re 
presentaven amb prou feines el 2,4% de l’ocupació total 
el 2019, la qual cosa situaria Portugal en la 25a posició del 
rànquing.

Portugal: aconseguirà accelerar en la carrera digital?

La COVID19 ha reforçat la importància de la digitalització 
en la nostra vida. Gràcies a aquesta innovació tecnològica, 
va ser possible que més del 22% de la població ocupada a 
Portugal recorregués al teletreball en el 2T 2020, que els 
més joves poguessin assistir a les classes de forma remota, 
demanar menjar als nostres restaurants favorits, veure les 
pel·lícules i les sèries a les plataformes d’streaming, que 
metges i pacients poguessin mantenir el contacte gràcies 
a les teleconsultes, i que els ciutadans poguessin accedir 
als serveis públics de manera digital. En resum, la digitalit
zació va permetre que l’economia i la societat no paressin 
del tot durant el confinament, la qual cosa va atenuarne 
les conseqüències econòmiques i socials i ha posat en 
relleu que continuar avançant en el procés és fonamental. 
En aquest context, és important fixarnos en Portugal per 
valorar en quin punt es troba i a quins desafiaments 
s’enfronta per encarar aquesta «carrera digital».

Digitalització: on són...

Per analitzar la situació de Portugal recorrerem a l’indicador 
DESI (per les sigles en anglès de Digital Economy and 
Society Index), elaborat per la Comissió Europea, que ava
lua la posició de 28 països de la UE (encara amb el Regne 
Unit) en cinc dimensions: connectivitat, capital humà, uti
lització de serveis d’internet, integració de tecnologia 
digital a les empreses i serveis públics digitals.

D’acord amb el DESI 2020, que utilitza dades del 2019, Por
tugal es posiciona en el 19è lloc, per sota de la mitjana de 
la UE. De fet, la bretxa s’ha anat ampliant en els quatre 
últims anys. En comparació amb el 2015, Portugal és dels 
països que va fer menys progressos, un senyal que s’està 
quedant enrere en la carrera de la transició digital.

Així i tot, no tots els senyals són negatius. Així, Portugal 
destaca de manera favorable en dues dimensions: con
nectivitat i serveis públics digitals. Es tracta, però, d’una 
posició relativa a la qual s’arriba per camins molt dife
rents. Pel que fa a la connectivitat, Portugal ha pujat cinc 
posicions en relació amb el 2015. No obstant això, aquest 
resultat amaga grans divergències. D’una banda, el país 
surt molt ben parat en la comparació de l’accés a banda 
ampla fixa, com a mínim, de 100 Mbps (2n) i en la cober
tura de xarxa fixa d’alta velocitat (7è). De l’altra, es posi
ciona al final de la taula en el nombre de subscripcions a 
dades mòbils per cada 100 persones i en l’índex de preus 
de la banda ampla. Al mateix temps, obté una mala pun
tuació en l’índex que mesura l’estat de preparació dels 
països per a la xarxa 5G (el 8,3% de l’espectre disponible 
el 2020, en relació amb el 21% a la UE). En canvi, i pel que 
fa a la segona dimensió, la dels serveis públics digitals, 
Portugal va caure de forma considerable en relació amb 
la 5a posició que ostentava el 2015. No obstant això, i com 
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Pel que fa a la utilització dels serveis d’internet en l’àmbit 
personal, el 22% de la població portuguesa mai havia uti
litzat internet el 2019, més del doble del nivell registrat a la 
UE. Tot i que els usuaris portuguesos destaquen de mane
ra positiva en la utilització d’internet per tenir accés a les 
notícies i a les xarxes socials, el percentatge d’usuaris que 
l’usa per a homebanking o per fer compres és comparati
vament més reduït.

La integració de la tecnologia digital a les empreses tam
poc no és gaire encoratjadora: Portugal cau quatre posi
cions en relació amb el 2015 i se situa en la 16a posició el 
2020. Certament, el país mostra un funcionament positiu 
en el volum de negocis de les pimes amb origen en el co 
merç electrònic, però registra un dels pitjors resultats en 
la utilització de les xarxes socials, on només el 16% de les 
empreses té presència, en relació amb el 25% a la UE. Al 
seu torn, ha registrat un descens en el percentatge de 
pimes que venen els productes en línia, del 18% del 2019 
al 16% del 2020, la qual cosa el situa per sota de la mitjana 
de la UE (el 18%). De fet, les pimes són menys actives en la 
digitalització que les grans empreses: es concentren, nor
malment, en sectors més tradicionals, on la capacitat d’in
 no  var és menor i on, a més a més, els baixos nivells d’al  fa 
be tització digital dels propietaris, dels gestors i dels 
em  pleats i la dificultat d’obtenir finançament per a projec
tes més arriscats accentuen els obstacles.1

... i on van

En els últims anys, el país ha avançat amb diverses iniciati
ves en l’àrea digital. A tall d’exemple, en l’àrea de la con
nectivitat, destaca l’aposta per la fibra òptica, amb la pro
liferació en zones més remotes. Pel que fa al capital humà, 
mitjançant, per exemple, el programa INCoDe.2030, 
s’aposta per la inclusió digital dels més vulnerables, per 
l’educació i la qualificació, per l’especialització i per la 
recerca. Pel que fa a les iniciatives per promoure la digita
lització a les empreses, destaca l’estratègia Indústria 4.0, 
que inclou la millora de les qualificacions dels empleats i 
la transició digital en més de 20.000 empreses. Portugal 
va avançar també, per exemple, amb el programa 
Co mércioDigital.t, per promoure la presència de les pimes 
en el comerç electrònic i en els serveis digitals. En el camp 
dels serveis públics digitals, tenim mesures com el SIM
PLEX, la creació de la web ePortugal (que agrupa serveis 
per a ciutadans i per a empreses) o la PEM Móvel (que per
met l’enviament de receptes mèdiques a través del telèfon 
intel·ligent). No obstant això, Portugal està endarrerida en 
la disponibilitat de la xarxa 5G, que serà la base d’una 
enorme transició digital. De fet, el país ja no va complir un 
objectiu europeu (de tenir, com a mínim, una ciutat amb 
oferta comercial de 5G el 2020) i és un dels tres països sen
se cap oferta comercial 5G.

I quin és el paper del Pla Nacional de Recuperació i Resi
liència (PRR) en la transició digital a Portugal? Portugal 
destinarà el 15% dels fons del PRR a la transició digital, és 
a dir, 2.460 milions d’euros. Aquest import es repartirà en 
cinc components: empreses 4.0 (650 milions d’euros), qua
litat de les finances públiques (406 milions d’euros), justí
cia econòmica i ambient de negocis (267 milions d’euros), 
Administració pública més eficient (578 milions d’euros) i 
escola digital (559 milions d’euros). Les inversions es divi
deixen entre la promoció de la transició digital a les 
empreses, la millora de les competències digitals de la 
població, aconseguir que l’Administració pública sigui 
més digital i senzilla mitjançant la reducció de la burocrà
cia, el foment de la compartició d’informació entre diver
sos organismes i la creació de condicions per al teletreball 
en la funció pública i de mecanismes per al monitoratge 
dels comptes públics.

Vam veure en l’anàlisi del DESI que un dels majors talons 
d’Aquil·les per a Portugal era l’educació digital. En canvi, 
l’import del PRR designat a aquesta rúbrica se situarà al 
voltant del 5% del total, i una gran part d’aquestes inver
sions té com a destinació l’Administració pública. Malgrat 
els beneficis innegables que l’Administració pública sigui 
més eficient, digital i menys burocràtica, també seria im 
portant una aposta més musculada en les competències 
digitals de la població; de fet, de res serveix posar a dispo
sició dels ciutadans i de les empreses serveis digitals relle
vants si els ciutadans i les empreses no tenen la capacitat 
d’utilitzarlos degudament. En aquesta carrera digital a la 
qual s’enfronta el país, és important no deixar ningú enre
re. En definitiva, el PRR serà un pas endavant en matèria 
de digitalització, però, amb una mica més de intencionali
tat (és a dir, atacant amb més rotunditat els àmbits en què 
el DESI detecta més febleses), podria ser un salt molt més 
ambiciós.

Vânia Duarte

1. Comissió Europea (2019). «The digitalisation of small and mediumsized
enterprises in Portugal: Models for financing digital projects».
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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 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 04/21 05/21 06/21

Índex coincident d’activitat 1,1 –5,3 –6,6 –5,5 –3,9 ... –1,7 –0,5 ...
Indústria
Índex de producció industrial –2,2 –6,9 –0,5 –2,1 –0,8 ... 37,3 27,1 ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –3,2 –15,8 –19,4 –14,7 –13,6 –5,0 –9,7 –4,7 –0,7

Construcció
Permisos de construcció - habitatge nou  
(nombre d’habitatges) 15,2 3,3 –10,8 12,7 42,4 ... 72,7 ... ...

Compravenda d’habitatges 1,7 –5,7 –1,5 1,0 0,5 ... ... ... ...
Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació) 10,4 8,3 6,9 6,0 6,2 ... 8,0 8,8 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 7,8 –75,7 –57,6 –75,7 –86,3 ... –84,4 –80,3 ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 12,9 –21,6 –37,8 –19,5 –19,1 –9,9 –16,8 –10,3 –2,6

Consum
Vendes comerç al detall 4,4 –3,0 –1,1 –1,9 –7,5 ... 25,8 15,6 ...
Indicador coincident del consum privat 2,1 –5,7 –7,5 –5,4 –2,2 ... 0,5 1,6 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –8,0 –22,4 –26,9 –26,2 –24,4 –17,3 –21,0 –16,7 –14,2

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

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

2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 04/21 05/21 06/21

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

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

2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 04/21 05/21 06/21

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 3,6 –10,2 –7,8 –10,2 –8,0 ... –0,5 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 6,0 –15,1 –12,0 –15,1 –15,6 ... –9,5 ... ...

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 2,6 0,3 0,3 0,3 0,3 ... 0,1 ... ...

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

2019 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 04/21 05/21 06/21

Dipòsits 1

Dipòsits de llars i empreses 5,2 10,1 9,2 10,1 10,6 ... 10,6 9,9 ...
A la vista i estalvi 14,8 18,8 18,4 18,8 18,5 ... 18,7 17,3 ...
A termini i preavís –2,9 1,4 0,4 1,4 2,4 ... 2,1 1,9 ...

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

Saldo viu de crèdit 1

Sector privat –0,1 4,6 2,1 4,6 5,1 ... 5,4 4,7 ...
Empreses no financeres –3,7 10,5 4,4 10,5 11,0 ... 11,0 8,4 ...
Llars - habitatges –1,3 2,1 0,7 2,1 2,6 ... 2,9 3,1 ...
Llars - altres finalitats 16,5 –1,2 1,3 –1,2 –1,0 ... 0,2 0,5 ...

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

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

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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La posada en marxa del programa Next Generation EU (NGEU)1 obre la «finestra d’oportunitat» reformadora més clara en anys, 
per no dir en dècades, a Espanya i a altres països de la UE. Una part d’aquesta esperança ve de les inversions estructurals que es 
financen, però també són fonamentals les reformes econòmiques associades al programa. Les reformes promogudes «des de 
Brussel·les», però, no esgoten l’agenda reformista dels països europeus. En aquest article, explorarem el contingut de les agendes 
de reformes estructurals considerades pels països de la UE, ja vinguin de la mateixa Unió o de l’àmbit nacional, i la raó per la qual 
es configuren d’una determinada manera. Serà un exercici molt il·lustratiu per perfilar quin tipus de futur es busca a Europa.

Reformes estructurals: una definició

Comencem amb una pregunta senzilla: en què consisteixen les reformes estructurals? Si aquesta qüestió s’hagués fet al comença-
ment dels anys noranta del segle passat al conjunt dels economistes, la resposta més probable hauria estat alguna variant de 
«qualsevol intervenció en l’economia que generi un increment del creixement a llarg termini». Si haguéssim repetit la pregunta 
dues dècades després, cap al 2010, aquest consens hauria inclòs, possiblement, a més de l’objectiu d’eficiència anterior, que les 
accions tinguessin també efectes equitatius. Avui dia, el més probable és que se sumés un tercer element a la resposta i que apa-
regués l’afegitó que aquest creixement fos, a més a més, sostenible des d’un punt de vista mediambiental. Així, doncs, la visió 
actual és que les reformes estructurals són actuacions que permeten millorar l’eficiència, l’equitat i la sostenibilitat de l’economia 
i, d’aquesta manera, permeten generar més benestar futur per a més persones.

Aquest qüestionari hipotètic pretén fer patent un element clau que no sempre es posa de manifest: l’agenda de les reformes estruc-
turals no està esculpida en pedra, sinó que depèn del moment històric. I aquesta dependència és deguda a dos elements. El primer, 
que les tendències claus per a l’economia varien, en especial la demografia i la tecnologia. El segon, que els condicionants polítics i 
socials també evolucionen. No és el mateix reformar un país en ple boom demogràfic, en plena transició cap a la industrialització i 
amb un règim no democràtic (llegeixi’s el desenvolupisme espanyol de la dècada del 1960), que fer-ho en un país immers en una 
revolució digital, oberta internacionalment, amb una democràcia plena i envellint ràpidament, com l’Espanya actual.

Els condicionants de l’agenda de reformes

Doncs bé, quina és l’agenda actual que necessiten Espanya i Portugal? Malgrat que, a vegades, tendim a pensar en termes molt 
idiosincràtics, i en alguns aspectes està justificat, la veritat és que la majoria de països de la UE comparteixen un nucli dur de 
reformes estructurals necessàries. És lògic, ja que hem dit que les tendències econòmiques i els condicionants polítics i socials són 
semblants, per no dir comuns, a la majoria dels països europeus. Així, doncs, a quines condicions hauria de ser capaç de respondre 
una agenda de reformes europea?

En primer lloc, hauria de facilitar no solament l’adaptació, sinó també l’aprofitament de les possibilitats de l’accelerat canvi tecno-
lògic i donar resposta a les exigències de la transició demogràfica, en particular a les implicacions de l’envelliment de la població 
i de l’allargament de l’esperança de vida. En segon lloc, aquesta agenda s’hauria d’adaptar a un context internacional molt espe-
cífic, el que deriva de formar part de la UE. Finalment, les reformes hauran de ser adoptades i implementades en uns països que 
comparteixen el fet de ser democràcies plenes, tot i que amb un increment de la polarització, i amb tendència a la desconfiança 
de cara al futur, que es trasllada a una certa visió defensiva de l’statu quo europeu en sentit ampli.

Ara com ara, deixem de banda aquest últim element, que té molt a veure amb com fer bones reformes, tema del següent article 
del Dossier,2 i centrem-nos en les dues primeres qüestions, que estan relacionades. El fet de ser membre de la UE implica que es 
participa d’una determinada concepció compartida del tipus de societat i d’economia a la qual es vol arribar. Quin? Els continguts 
mateix de l’NGEU generen un seguit d’adjectius que descriuen bé aquesta visió: la UE del futur vol ser verda, digital, inclusiva, 
cohesionada (territorialment i socialment), sostenible, resilient i orientada al futur.

Però ser part de la UE també comporta una exigència en les reformes que, de manera general, no s’esmenta: han de servir per 
reforçar la integració europea i, en particular, la seva dimensió econòmica. D’entrada, l’existència mateixa de l’instrument de 
l’NGEU, pel que comporta de salt en la capacitat de despesa i de noves opcions de finançament, és un element federalitzant de 
primer ordre. Recordem que, per finançar el programa, es produirà un augment significatiu del sostre de recursos propis del pres-
supost de la UE i s’emetrà deute europeu. A més a més, i com ha succeït en el passat amb altres instruments, el fet que l’NGEU  
tingui un calendari definit no implica que no es pugui reactivar en el futur davant xocs econòmics adversos. En definitiva, l’NGEU 
generarà una herència en forma de més ingressos i, potencialment, de capacitat de despesa i d’inversió futurs si fos necessari.

Reformes estructurals a la UE: promeses de prosperitat futura

1. Per a més detalls sobre l’NGEU, vegeu l’article «Capacitat de transformació i impacte macroeconòmic de l’NGEU», en aquest mateix Dossier.
2. Vegeu l’article «Reformar bé: missió impossible?», en aquest mateix Dossier.
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Un segon aspecte que tampoc s’acostuma a esmentar és que, quan les reformes vinculades a l’NGEU es desenvolupin, la zona de 
l’euro podrà funcionar millor com a àrea monetària. Per exemple, la reducció de les rigideses laborals propiciarà que la resposta 
davant xocs futurs es basi més en ajustaments de salaris i no d’ocupació, que és el que succeeix en l’actualitat.3

Així, doncs, l’NGEU comporta un doble objectiu: l’acceleració cap a una UE del futur més eficient, equitativa i sostenible i un salt 
qualitatiu en matèria d’integració europea. Aquesta doble esperança, ho hem dit més amunt, gira al voltant de dos eixos dife-
rents, una sèrie d’inversions amb finalitat estructural i un seguit de reformes estructurals. Aquestes últimes varien en funció del 
país, però, de fet, comparteixen una concepció comuna (ja se sap, reflex d’uns condicionants econòmics, polítics i socials sem-
blants, esmentats més amunt). Però és que, a més a més, les reformes estructurals que hi ha damunt la taula no són solament les 
que proposa Brussel·les, sinó que els estats també tenen les seves estratègies.

Inferir una agenda reformista nacional tipus: del particular al comú

És rellevant, per tant, identificar una agenda nacional tipus. Aquest no és un exercici senzill, i l’ideal seria inferir directament un 
seguit d’elements compartits a partir del que proposen fer els països avançats en matèria de reformes. Aquest enfocament de 
«baix a dalt» ens proporcionaria la tranquil·litat d’anar filtrant diferències polítiques, sectorials, socials, culturals i nacionals i 
d’arribar a una visió de conjunt.

Aquesta és, precisament, la metodologia que proposa l’OCDE en un estudi recent i que té la virtut d’aclarir què hi ha actualment 
damunt la taula de les societats avançades en matèria de reformes.4 El gràfic adjunt, elaborat en funció de dades de l’OCDE, però 
que reagrupa les categories per delimitar millor les palanques estructurals que s’intenta activar, és molt il·lustratiu. Gairebé tres 
quartes parts de les reformes estructurals 
dels països avançats se centren en quatre 
àmbits. El primer, fonamental en qualsevol 
societat moderna, és el del mercat laboral. 
Només un mercat laboral eficient podrà 
generar les condicions de base per neutralit-
zar, en un dels seus punts clau, la desigualtat. 
Aquí els països proposen una triple estratè-
gia: la millora de les polítiques actives, amb 
especial èmfasi en la reconversió dels treba-
lladors més grans; l’augment de la participa-
ció de les dones i dels col·lectius minoritaris, i, 
finalment, els canvis en el salari mínim.

El segon àmbit és el nucli dur de qualsevol 
economia competitiva: assegurar una compe-
tència justa, tant interna (mercats de produc-
tes, política de competència) com externa 
(obertura exterior). La tercera àrea és l’e  du  ca -
ció, en sentit ampli. Aquí es busca actuar so -
bre l’acumulació de capital humà, factor fona-
mental del creixement a llarg termini, amb incidència tant sobre l’educació, en el sentit més formal, com sobre la disponibilitat de 
competències clau. Per acabar, la quarta àrea temàtica prioritzada és la mediambiental, que inclou aspectes com reduir la conta-
minació, incorporar les externalitats ambientals als preus dels béns i actius o accelerar el ritme inversor en infraestructures verdes. 
El terç restant d’accions estructurals se situa en àrees com la salut i els beneficis socials (reflex dels temps de pandèmia que vivim), 
l’eficiència del sector públic, la millora de les regles del joc institucionals (és a dir, de l’estat de dret) i l’estímul de la política de 
recerca i d’innovació.

Es tracta d’un menú raonable, reflex dels temps, i que combina els objectius de les reformes estructurals que s’han anat afegint 
en cada època: l’eficiència, l’equitat i la sostenibilitat. La qüestió ara és passar d’aquesta agenda prototípica a la realitat, és a dir, 
toca aterrar en allò més difícil: com reformar. O, en altres paraules, toca centrar-se en la ciència i en l’art del bon reformar. Un tema 
fonamental al qual dediquem el següent article.

Àlex Ruiz

3. És a dir, en termes acadèmics, la zona de l’euro serà una mica més a la vora de ser allò que s’anomena una Àrea Monetària Òptima.
4. OCDE (2021), «Going for growth 2021: Shaping a Vibrant Recovery».

 

Països desenvolupats: agenda de reformes estructurals
(% del total de reformes)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’OCDE.
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Per què és tan complicat fer reformes? Per què, si les reformes estructurals tendeixen a millorar les perspectives futures de la 
majoria de la població, és tan difícil adoptar-les? La dificultat rau, precisament, en dues de les paraules anteriors, futur i majoria. 
Les reformes prometen beneficis en el futur, però tendeixen a generar costos en el present. Les reformes prometen beneficis per 
a molts, però no per a tothom. O, en termes més formals, els costos i els beneficis es distribueixen de manera asimètrica entre la 
població i en el temps. I això és problemàtic, perquè, si alguna cosa beneficia de manera difusa molts però perjudica uns pocs, 
aquests últims estan molt incentivats per organitzar-se en forma de lobby. Com també és problemàtic que els costos de les refor-
mes es concentrin a curt termini i els beneficis, en el futur, perquè això implica que els polítics, que haurien d’impulsar-les, 
s’enfronten al dilema de patir els costos polítics de la seva adopció sense poder capitalitzar-ne els beneficis en el cicle electoral 
immediat.

Reformes a Espanya? Doncs sí

En aquesta tessitura, no és estrany que les reformes siguin l’eterna assignatura pendent a molts països. No obstant això, no cal 
caure en una mena de pessimisme històric. En particular, cal descartar una visió derrotista sobre la capacitat reformadora del 
nostre país. En contra del que, a vegades, es pugui creure, Espanya ha estat activa en matèria de reformes estructurals. A vegades, 
amb resultats irregulars, com en el cas de les reformes laborals, però, altres vegades, amb efectes notables, com en el cas del Pla 
d’Estabilització del 1959, dels Pactes de la Moncloa del 1977, de l’entrada a la UE el 1986, del Mercat Interior Europeu el 1993 o de 
la integració a la UEM el 1999.

Què ens diuen aquests intents reeixits sobre les condicions en què és més probable que s’emprenguin reformes? El contextos en 
què es tiren endavant totes aquestes reformes comparteixen uns trets comuns. En primer lloc, es decideix reformar en temps 
difícils, o molt difícils, en l’àmbit econòmic. Ja sigui quan l’autarquia franquista està a punt de col·lapsar per falta de divises amb 
què pagar el petroli, quan la inflació amenaça amb enfonsar la Transició, quan Espanya afronta l’entrada a la UE amb la indústria 
en plena reconversió i amb l’atur disparat, o quan s’enfronta a la necessitat de sanejar les finances públiques i de privatitzar sec-
tors fonamentals de l’economia en plena recessió postolímpica.

Un segon element compartit d’aquestes reformes és que, si més no en democràcia, el Govern ha gaudit d’una majoria conforta-
ble. És el cas dels Pactes de la Moncloa, de l’adhesió a la UE o de l’entrada en l’euro. Per acabar, un tercer element és que hi ha el 
que podríem anomenar, en termes generals, un referent –o una obligació– exterior. Aquest és el paper de l’FMI en el Pla 
d’Estabilització de 1959, dels referents italians i alemanys en la política de rendes que va inspirar els Pactes de la Moncloa i del 
compromís amb la UE en l’adhesió i en l’entrada a la zona de l’euro.

En definitiva, les reformes estructurals reeixides a Espanya s’han adoptat quan hi ha hagut pressió exterior, quan hi ha hagut 
governs forts i quan s’ha estat en temps difícils. A Espanya, només? No, la veritat és que hi ha abundant literatura empírica que 
confirma que aquests tres determinants acostumen a coincidir en la posada en marxa de reformes estructurals en moltes 
altres geografies i èpoques, i també per a diferents variants de reformes.1 Perquè una qüestió clau és que les reformes esmen-
tades s’anomenen, en literatura econòmica, de canvi de marc, és a dir, que afecten elements definitoris del funcionament 
econòmic (els típics programes de liberalització, per exemple). Però la veritat és que les reformes que podríem anomenar 
temàtiques, com la laboral o la del mercat de productes, també es donen amb més probabilitats quan es combinen els tres 
factors anteriors.

Les reformes s’inicien en temps difícils perquè, en aquest context, la capacitat de negociació dels principals afectats sol ser menor 
i els costos relatius per al decisor públic solen ser limitats: si la situació contemporània és dolenta, el polític pot percebre que la 
inacció és més costosa electoralment que la presa de decisions, fins i tot si això li comporta enfrontar-se a grups de pressió orga-
nitzats. De la mateixa manera, si hi ha pressió exterior, per exemple, en forma de compromisos internacionals, el polític és capaç 
de «traslladar» una part del cost de la reforma a aquest àmbit. I, finalment, un Govern fort disposa del que podríem anomenar 
més «capital polític». És una metàfora conceptual que intenta capturar el fet que els governs disposen d’un cert grau de popula-
ritat i de suport que poden destinar a polítiques molt diferents: només quan aquest capital abunda, és raonable pensar que 
s’invertirà en quelcom tan costós políticament com les reformes.

Reformar bé: missió impossible?

1. Vegeu Masuch, K., Anderton, R., Setzer, R. i Benalal, N. (2018), «Structural policies in the euro area», ECB Occasional Paper, (210), i Galasso, V., Dang, T., Hoj, J. i Nico-
letti, G. (2006), «The Political Economy Of Structural Reform: Empirical Evidence From OECD Countries», OECD Economics Department Working Papers, núm. 501.
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De l’adopció als efectes de les reformes estructurals

Fins aquí hem establert tres factors que incrementen la probabilitat que s’adoptin reformes estructurals. Passem ara a una sego-
na qüestió fonamental, la dels seus efectes. Hem començat l’article dient que les reformes tendeixen a generar beneficis a llarg 
termini. Però hi ha un element addicional que és crític en aquest resultat: els beneficis esperables seran diferents en funció de la 
situació econòmica, si més no en certs tipus de reformes. Així, està força ben establert que les reformes laborals tendeixen a 
generar més bons resultats quan s’adopten en moments econòmics positius. Aquí, salta a la vista, es genera un problema en 
aparença irresoluble. Per exemple, és més probable adoptar una reforma que flexibilitzi el mercat laboral enmig d’una crisi, però, 
si s’adopta, pot provocar més destrucció d’ocupació a curt termini.

És possible reconciliar aquesta tensió i ser capaços no solament de reformar, sinó també de reformar bé, en el sentit que la refor-
ma sigui efectiva? No és fàcil i no sempre és possible, però l’evidència apunta a una solució parcial. Moltes de les reformes actuen 
pel costat de l’oferta de l’economia per generar beneficis, però els seus costos emanen dels efectes en la demanda a curt termini. 
La solució, en aquests casos, és actuar combinant les reformes amb una política econòmica expansiva, en general mitjançant un 
augment de la despesa o de la inversió, que faciliti compensar parcialment aquests impactes negatius a curt termini sobre la 
demanda. Disminuint en certa manera els costos a curt termini millorem la situació i, en certa manera, facilitem que els efectes 
s’assemblin més als que obtindríem en el cas d’implementar la reforma en els bons temps.

Altres elements del bon reformar inclouen tres aspectes clau addicionals: la credibilitat, la qualitat institucional i la compen-
sació als perjudicats.2 En primer lloc, doncs, la credibilitat. En la implementació de les bones reformes, és difícil identificar un 
element que sigui alhora tan crític com inaprehensible. No en va, la credibilitat augmenta si les reformes són autèntiques 
reformes. O, dit d’una altra manera, és especialment nociu anunciar una bateria de petits canvis com si fossin accions de gran 
importància. També s’ha demostrat crític proveir de tota l’evidència tècnica possible, una opció que allunya les reformes de 
lectures massa polititzades (aquestes últimes s’associen a beneficis per a una part, no per a tothom) i que proporciona la 
transparència, un altre atribut clau.

Un segon element, hem dit, és la qualitat institucional. Els estats que funcionen bé des del punt de vista institucional implemen-
ten millors reformes. En particular, són capaços de «protegir» les reformes dels canvis polítics futurs i de garantir que els beneficis 
esperats s’acaben produint. En aquest sentit, a vegades, les bones reformes en àmbits determinats impliquen reformes políti-
ques prèvies, que garanteixin que les primeres puguin fructificar.

El tercer element fa referència a la compensació dels grups que perden pels canvis que introdueixen les reformes. Hi ha moltes 
maneres de plantejar-ho, des de les compensacions directes fins a vies més estratègiques. La història ha demostrat que una de 
les opcions més fructíferes és fer reformes simultànies, típicament àmplies, que permetin oferir intercanvis acceptables. Seria el 
cas, per exemple, dels marcs laborals que actuen alhora sobre els àmbits de la flexibilitat (per exemple, fent més adaptable 
l’acomiadament) i de la seguretat (oferint polítiques actives, que incrementin l’ocupabilitat, i rendes, que cobreixin les necessitats 
durant la transició al nou lloc de treball). Així es va fer, per exemple, en dissenyar l’anomenada flexisecurity danesa.

Arribem al final, i vostè, lector, es pot plantejar la gran pregunta: llavors, és probable que els països europeus adoptin reformes 
ambicioses i efectives, aquesta vegada sí, en el context de la «finestra d’oportunitat» de l’NGEU? Una resposta taxativa no és 
possible, però hi ha motius per tenir una esperança continguda. Les condicions de partida són semblants en dos grans aspectes 
a la majoria de països: vivim temps econòmics difícils i hi ha un element disciplinador exterior, la condicionalitat associada al 
desemborsament dels fons de l’NGEU. A més a més, i aquesta és una diferència abismal amb molts altres intents reformadors, 
vivim un episodi d’estímul econòmic amb pocs precedents, la qual cosa hauria de facilitar que es pugui pal·liar una part dels 
costos a curt termini pel costat de la demanda. Per acabar, no hi ha res que impedeixi tenir cura de la credibilitat, compensar amb 
intel·ligència els perdedors de l’statu quo i blindar institucionalment les reformes. Així i tot, cal reconèixer que la polarització 
política podria ser una rèmora per a l’impuls reformador. Però, si es prenen en consideració tots els factors, som optimistes i pen-
sem que, potser, aquesta vegada es podria tornar a assistir a un nou cas d’èxit de reforma a molts països de la UE, i entre ells, per 
què no, Espanya.

Àlex Ruiz

2. Vegeu Khemani, S. (2017), «Political economy of reform», World Bank Policy Research Working Paper 8224.



33  

DOSSIER | FONS EUROPEUS NGEU: UNA OPORTUNITAT HISTÒRICA PER REFORMAR BÉ

JULIOL-AGOST 2021

07

Els Plans de Recuperació i la seva capacitat per transformar l’economia 

Mentre escrivim aquestes línies, la Comissió Europea està ratificant els Plans de Recuperació i Resiliència (PRR) dels Estats membres 
de la UE, la qual cosa representa el tret de sortida per a la distribució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), el 
principal component del Fons de Recuperació Next Generation EU (NGEU), que atorgarà 312.500 milions d’euros en transferències i 
360.000 milions en préstecs. Rebre els fons, però, no significa tenir accés a una barra lliure de diners: des del primer desemborsament, 
la Comissió monitorarà l’execució dels projectes i la implementació de les reformes incloses als PRR i determinarà si el finançament 
continua arribant, o no, a cada país. 

Per tant, és clau que l’execució dels projectes s’ajusti a les mesures i als terminis recollits als PRR, les principals característiques dels 
quals, per a les quatre grans economies i Portugal, es resumeixen a la primera taula. La disparitat en les xifres reflecteix l’accés des-
igual als recursos de l’MRR, dissenyat per garantir un major suport financer als països que han patit un impacte més sever de la 
COVID-19. Això explica que Itàlia, Espanya i Portugal siguin els més beneficiats en el repartiment. Pel que fa a la sol·licitud de préstecs 
i de subvencions, Espanya desglossa al seu PRR només l’ús de les subvencions i deixa oberta la possibilitat de sol·licitar préstecs a 
partir del 2022, a diferència d’Alemanya i de França, que descarten sol·licitar-los. Per la seva banda, Itàlia compta amb accedir al total 
de les subvencions assignades i al total dels préstecs, mentre que 
Portugal incorpora al seu Pla el total de subvencions i només el 
20% del total de crèdits als quals podria accedir. Pel que fa a com 
es gastaran els fons, la Comissió va imposar que, com a mínim, el 
37% es destini a projectes de transició ecològica i el 20% a projec-
tes de transformació digital, requisits que compleixen els dife-
rents plans, tot i que amb diferències. 

Per exemple, Alemanya destinarà el 52% a digitalitzar l’economia 
(més del doble del que exigeix Brussel·les), seguida d’Espanya (el 
28%), mentre que França es bolcarà en l’economia verda (el 46%). 

Les inversions proposades per assolir les diferents metes també 
difereixen entre països, tot i que es poden perfilar les principals 
tendències, que queden recollides al gràfic. Els projectes de 
mobilitat sostenible rebran la proporció més gran de fons (entre 
el 28% d’Alemanya i el 16% de França), llevat del cas de Portugal, 
que destinarà a la construcció gairebé el 20% dels fons (proposta 
que engloba la nova construcció, els programes de suport a 
l’accés a l’habitatge i la renovació energètica dels edificis). D’altra 
banda, Espanya i Itàlia són les úniques que contemplen inversions per modernitzar i augmentar la competitivitat del sector turístic 
(el 5,0% i el 2,0% del total, respectivament), un dels més afectats i que, abans de la pandèmia, representava al voltant del 12%-13% 
del PIB als dos països. 

Els PRR també inclouen reformes basades en les recomanacions del Semestre Europeu que busquen abordar els principals reptes 
estructurals i corregir els desequilibris macroeconòmics. El Pla alemany és el més parc en reformes, entre les quals destaquen la 
modernització i la digitalització de l’Administració pública i l’eliminació de les barreres a la inversió. Als altres quatre països, una de les 
prioritats és millorar la situació de les finances públiques: França proposa una regla de despesa; Espanya preveu escometre una refor-
ma fiscal el 2023 que incrementarà la recaptació i reformarà el sistema de pensions (amb l’acord de tots els agents socials); Itàlia es 
bolcarà a combatre el frau fiscal, revisarà anualment la despesa pública durant 2023-2025 i auditarà totes les Administracions públi-
ques, i Portugal proposa mesures per millorar els resultats de les empreses públiques. Un altre repte comú és el de combatre l’atur 
mitjançant polítiques actives en la majoria dels casos, tot i que cal destacar que França, a més a més, reformarà el sistema de prestació 
d’atur per incentivar la cerca de feina i Espanya convertirà els ERTO en un mecanisme permanent d’ajust intern de les empreses.

Capacitat de transformació i impacte macroeconòmic de l’NGEU

Plans de Recuperació i Resiliència nacionals 
Alemanya França Itàlia Espanya Portugal

Import Pla (milions d’euros) 27,9 41,0 191,5 69,5 16,6

(%) del PIB del 2019 0,8 1,7 10,7 5,6 7,8

Finançament amb càrrec al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (milions d’euros)

Subvencions 25,6 39,4 68,9 69,5 13,9
Préstecs No No 122,6 Potser 2,7

Principals línies d’actuació   
(% del Pla total) *

Transformació verda ** 42 46 44 40 38
Transformació digital *** 52 21 25 28 22

Notes: * Les dades corresponen als percentatges publicats per la Comissió Europea, després de donar el vistiplau als PRR al juny, motiu pel qual, en alguns casos, poden haver-hi petites diferències amb el que 
es va publicar als PRR nacionals. ** Mínim exigit per Brussel·les: 37. *** Mínim exigit per Brussel·les: 20. 
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades dels PRR nacionals i de la Comissió Europea. 
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Nota: * Fa referència a la despesa en rehabilitació energètica dels edi�cis, llevat de Portugal, que inclou, 
també, la despesa en nova construcció.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades dels PRR nacionals i de les estimacions de Bruegel. 
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Quin serà l’impacte macroeconòmic de l’NGEU? 

La incertesa sobre l’impacte potencial de l’NGEU és elevada. La literatura econòmica no ofereix una referència fiable sobre els efec-
tes de les mesures fiscals discrecionals, la conjuntura en què s’executarà és excepcional i encara no coneixem tots els detalls sobre 
els programes que finançarà i sobre les reformes que els reforçaran. Malgrat tot, analitzem la potència del Pla per a les principals 
economies europees. Per poder construir escenaris d’impacte, realitzarem hipòtesis sobre quant PIB generarà cada euro invertit 
–l’anomenat multiplicador– i sobre la capacitat d’absorció dels fons. A més a més, ens centrarem en les subvencions, perquè alguns 
països encara no han decidit si faran ús dels crèdits i uns altres no els sol·licitaran i perquè, per als que sí que hi recorrin, representa-
ran un gran desafiament en termes de capacitat d’absorció. 

El multiplicador continua sent un problema obert, malgrat els enormes esforços que s’han dedicat a identificar-lo.1 En el cas de 
l’NGEU, hi ha factors específics per esperar multiplicadors elevats pels següents motius: i) es tracta d’un Pla fonamentalment 
d’inversió; ii) estarà secundat per reformes estructurals, que comporten oportunitats per moure’s cap a règims reguladors més 
flexibles (per exemple, als mercats laboral i de béns i serveis) i per aconseguir efectes duradors més enllà del període d’im  ple  men -

tació;2 iii) la conjuntura és oportuna per treure’n el major partit, 
gràcies a l’elevada capacitat productiva ociosa després del xoc de 
la COVID-19 i a l’entorn de tipus d’interès molt baixos,3 i iv) repre-
senta un xoc europeu coordinat i cal esperar un impacte positiu 
addicional pels spillovers positius entre països.4 

Per valorar els efectes de l’NGEU, hem projectat dos escenaris, 
un d’alt impacte, amb multiplicadors elevats i persistència a 
llarg termini, i un altre més conservador, amb multiplicadors 
baixos i es  cassa persistència. Al primer, suposem que els plans 
de recuperació s’implementen de manera efectiva, de manera 
que l’impacte per euro invertit s’hauria de situar al rang alt de les 
estimacions habituals.5 També projectem un escenari més con-
servador, amb multiplicadors baixos.6 A més a més, ja que cada 
economia pot planificar on invertir els fons, la canalització serà 
àgil, i és previsible una absorció molt superior a la d’altres pro-

grames europeus (inferior al 50%, de mitjana); als nostres escenaris assumim que assolirà el 100%.7 Les taules segona i tercera 
presenten els resultats obtinguts. En el nostre escenari més conservador, el Pla NGEU podria comportar un increment anual del PIB 
de la zona de l’euro entre el 0,4% i el 0,7% fins al 2024, percentat-
ge que se situaria en un rang del 0,9%-1,6% a Espanya i a Portu-
gal i del 0,6%-1,0% a Itàlia, mentre que es limitaria al 0,3%-0,4% 
a França i al 0,1%-0,2% a Alemanya. En l’escenari d’alt impacte, 
l’augment anual del PIB de la zona de l’euro es podria situar 
entre el 0,5% i l’1,2% i podria assolir un rang de l’1,4%-2,9% a 
Portugal i de l’1,2%-2,6% a Espanya. Aquests càlculs només 
tenen en compte la part de l’NGEU associada a les transferèn-
cies, tot i que alguns països ja han sol·licitat també una part dels 
préstecs (Itàlia i Portugal), i no inclouen l’efecte potencial de les 
reformes associades, que podrien tenir un impacte a llarg termi-
ni encara més important que el de les inversions dels fons euro-
peus i diferenciat per països. 

En qualsevol cas, les estimacions deixen pocs dubtes sobre el fet 
que l’NGEU és una potent política anticíclica, però n’hi ha molts 
sobre el seu abast potencial i sobre el seu llegat a llarg termini. Si es trien programes de qualitat, si es desenvolupen eficaçment i 
si van acompanyats de reformes útils (la condicionalitat hi pot jugar un paper rellevant), es pot aconseguir un impacte molt elevat 
i, fins i tot, beneficis permanents. En cas contrari, només s’aconseguirà un impuls fugaç al creixement. Per tant, és molt el que ens 
hi juguem. 

José Manuel Martínez Martínez i Rita Sánchez Soliva 

1. Per a una revisió profunda de la literatura sobre multiplicadors, vegeu A. Ramey (2019), «Macroeconomic Consequences of Infrastructure Investment». 
2. Vegeu Albrizio i Geli (2021), «Scaling up NGEU, the role of institutions and investment Project selection», Document de Treball del Banc d’Espanya. 
3. Vegeu BCE (2021), «The macroeconomic impact of the Next Generation EU instrument on the EMU», i Canova i Pappa (2021), «What are the likely macroeconomic 
effects of the EU Recovery plan?». 
4. Vegeu Alloza, Burriel i Pérez (2018), «Fiscal Policies in the euro area: revisiting the size of spillovers». 
5. El situarem lleugerament per damunt de 2 en el cinquè any, en termes acumulats. 
6. En termes acumulats, pròxim a 1 en el tercer any i gairebé estable a partir d’aquí (l’efecte positiu gairebé es completa tres anys després de la inversió). 
7. En els dos escenaris, en relació amb el calendari de distribució dels fons, assumirem que es distribueixen completament durant el període 2021-2024 a un ritme del 
25% cada any.

Escenari conservador: multiplicadors baixos  
i persistència baixa
(p. p. de diferència en PIB en relació amb un escenari sense fons NGEU) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Zona de l’euro 0,41 0,54 0,60 0,66 0,30 0,20

Alemanya 0,11 0,14 0,16 0,18 0,08 0,05

Espanya 0,92 1,22 1,36 1,49 0,66 0,44

França 0,26 0,35 0,39 0,43 0,19 0,13

Itàlia 0,62 0,82 0,91 1,00 0,45 0,30

Portugal 1,03 1,36 1,51 1,65 0,73 0,48

Nota: Absorció de transferències en 4 anys (el 25% per any, començant el 2021). 
Font: CaixaBank Research.

Escenari alt impacte: multiplicadors elevats i 
persistència elevada
(p. p. de diferència en PIB en relació amb un escenari sense fons NGEU) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Zona de l’euro 0,54 0,87 1,07 1,19 0,78 0,55

Alemanya 0,14 0,23 0,28 0,32 0,21 0,15

Espanya 1,23 1,98 2,39 2,62 1,70 1,19

França 0,35 0,56 0,69 0,77 0,51 0,36

Itàlia 0,82 1,33 1,61 1,78 1,17 0,82

Portugal 1,37 2,20 2,65 2,90 1,88 1,31

Nota: Absorció de transferències en 4 anys (el 25% per any, començant el 2021). 
Font: CaixaBank Research.
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La cohesió social, juntament amb els pilars ecològic i digital, és una de les línies d’acció claus del Pla de Recuperació, Transforma-
ció i Resiliència (PRTR), que traça el full de ruta per a una recuperació econòmica sòlida, inclusiva i resilient, no solament per 
afrontar la crisi provocada per la COVID-19, sinó també per respondre els reptes de la propera dècada. 

L’impacte de la crisi sobre la desigualtat 

Aquesta crisi, a més de sanitària i econòmica, també ha estat social i ha tingut un impacte molt asimètric entre els diferents seg-
ments de la ciutadania. La pandèmia ha aprofundit les diferències d’ingressos laborals que ja s’arrossegaven des de la crisi finan-
cera del 2008, ja que ha afectat amb més intensitat els treballadors joves, als sectors més perjudicats per les restriccions (sobretot, 
els serveis), poc qualificats i amb contractes temporals. Es tracta de col·lectius amb salaris per sota de la mitjana, de manera que 
s’ha ampliat la bretxa entre salaris i ha augmentat el percentatge de llars en risc de pobresa i d’exclusió. A més a més, la destrucció 
de llocs de treball s’ha concentrat en els grups més desfavorits i ha agreujat les diferències de renda. 

Tot i que encara no hi ha estadístiques oficials disponibles so -
bre la desigualtat a Espanya durant aquesta pandèmia, el Mo -
nitor de Desigualtat de CaixaBank Research1 ens permet obser-
var l’evolució de la desigualtat al llarg dels últims mesos. El 
comportament de l’índex de Gini mostra l’efecte significatiu de 
la COVID-19 sobre la desigualtat dels ingressos abans de les 
transferències del sector públic, amb un augment històric d’11 
punts entre el febrer i l’abril del 2020, que, en els mesos se -
güents, es va corregir de forma parcial. No obstant això, a l’abril 
del 2021, l’índex encara se situava 4 punts per damunt dels ni -
vells previs a la pandèmia, tot i que els estabilitzadors auto  mà -
tics, les transferències públiques i els mecanismes posats en 
marxa per mitigar l’impacte de la crisi han esmorteït, en gran 
part, l’augment de la desigualtat i han rebaixat l’avanç de l’ín -
dex de Gini a 1,4 punts. 

Cap a un creixement més inclusiu 

En aquest context, el Mecanisme per a la Recuperació i Resi-
liència (MRR), que és el nucli del Fons de Recuperació Next 
Generation EU, inclou, entre els seus objectius, el creixement 
inclusiu i una major cohesió social i territorial. 

Aquest objectiu de creixement inclusiu, entès com un major 
benestar per a tota la societat, no solament respon a raons d’equitat, sinó també d’eficiència. La desigualtat no solament pot ser 
perniciosa en termes de justícia social, sinó també en termes econòmics: fa que el creixement sigui més fràgil, comporta el desa-
profitament del capital humà i del talent, redueix la cohesió i incrementa la conflictivitat social. 

En aquesta línia, el Pla de Recuperació espanyol inclou, entre els seus objectius, la reducció de la desigualtat i una major inclusió i 
cohesió social, i ho fa per una doble via: protegint els més vulnerables i proporcionant oportunitats de desenvolupament. Entre 
les mesures del primer grup, hi hauria les que es podrien anomenar «pal·liatives», de protecció, com la modernització i el reforç 
dels serveis socials i de les polítiques d’inclusió, que mitiguen la desigualtat existent i que afecten la renda secundària.2 El segon 
grup, amb una visió a més llarg termini, s’enfocaria a les actuacions preventives; és a dir, a neutralitzar la desigualtat ex-ante allà 
on es genera, en la renda primària. Per neutralitzar-la, serà imprescindible abordar les bretxes que l’originen, com les bretxes 
digital, territorial, educativa, generacional..., totes estretament interrelacionades. 

Les desigualtats es comencen a gestar des de l’inici de la vida i es van retroalimentant i acumulant al llarg dels anys. Les desigual-
tats en educació es transfereixen al mercat laboral i als salaris i, al final, a les pensions. En aquest sentit, l’augment de la pobresa 
infantil a Espanya és molt preocupant, perquè, a més a més, avança un augment de les desigualtats en les següents generacions. 
Per aquest motiu, per neutralitzar la desigualtat en origen és fonamental reduir les bretxes que impedeixen una major equitat en 
les oportunitats de desenvolupament i evitar, així, els paranys de la pobresa.

El pla de recuperació i la desigualtat: cap a una economia més inclusiva

1. www.inequality-tracker.caixabankresearch.com. 
2. La renda primària inclou les rendes del treball, les de la inversió i altres rendes primàries. La renda secundària inclou les transferències corrents, els impostos 
corrents, les cotitzacions i les prestacions socials, etc.
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Espanya: variació de l’índex de Gini a partir 
de l’inici de la pandèmia  
Variació en l’índex en relació amb el febrer del 2020 (p. p.)

Abans de les transferències del sector públic  
Després de les transferències del sector públic 

Notes: L’índex de Gini és l’índex de referència per analitzar el nivell de desigualtat salarial. Pot 
presentar valors entre 0 i 100. Xifres més elevades re�ecteixen nivells de desigualtat més alts i 
viceversa. La variació en l’índex de Gini en relació amb el febrer del 2020 està corregida per la 
variació estacional experimentada durant el mateix període dos anys abans.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.  

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

El PRTR compta amb línies d’actuació transversals, amb incidència sobre la desigualtat, com són les actuacions en educació, en 
digitalització, en cohesió territorial i en mercat laboral, entre d’altres. 

Les mesures en l’àmbit educatiu són l’eix fonamental per reforçar la igualtat d’oportunitats des de la base. Inclouen inversions per 
valor de 1.646 milions d’euros, amb la creació de 65.000 places d’educació infantil  –etapa clau per a igualar oportunitats– i un nou 
currículum basat en les competències. Millorar els resultats educatius és l’eina més potent per aconseguir un avanç durador a llarg 
termini en termes de desigualtat i una palanca essencial per impulsar la productivitat i la transformació de l’economia espanyola. 

Vinculada a les mesures educatives, la digitalització juga un paper rellevant. S’estima que 15 milions d’espanyols no tenen les 
competències digitals bàsiques. El PRTR destina 3.590 milions a millorar les capacitats digitals i la digitalització de l’educació i 
inclou inversions en infraestructures digitals, en connectivitat i en suport a la digitalització de sectors econòmics com el turisme, 
la indústria o l’agroalimentari i a la digitalització de les pimes. L’objectiu d’aquestes actuacions és garantir la inclusió digital 
mitjançant la formació en competències digitals, millorar l’ocupabilitat i les condicions laborals i, en última instància, obtenir 
guanys de productivitat. 

La digitalització és, alhora, un repte i una oportunitat per reduir la desigualtat. D’una banda, l’existència d’una bretxa digital en 
l’accés i en el coneixement de la tecnologia digital genera un cercle viciós que retroalimenta la desigualtat. Però, al mateix temps, 
les tecnologies digitals obren una finestra d’oportunitat per millorar l’accés i els formats d’ensenyament, per crear nous llocs de 
treball, per millorar les condicions laborals i per obtenir guanys de productivitat. 

Així mateix, les mesures per reforçar la cohesió territorial i per reduir les diferències entre els nivells de desenvolupament dels 
territoris abordaran un altre focus de desigualtat, com és la bretxa urbàrural, ampliada per dinàmiques demogràfiques com 
l’envelliment i la despoblació. Així, el Pla articula 130 mesures orientades a les zones rurals i als municipis petits, les quals van de 
la diversificació econòmica i de l’impuls a la innovació a la plena connectivitat digital i al suport a l’emprenedoria. 

Un altre focus fonamental per combatre la desigualtat és la correcció dels desequilibris que arrossega el mercat laboral (elevada 
taxa d’atur estructural, de temporalitat i de precarietat), que amplifiquen una part dels problemes esmentats més amunt. Tot i que 
la reforma laboral queda supeditada a l’acord entre els interlocutors socials, és fonamental assolir una major eficàcia dels serveis 
públics d’ocupació i de les polítiques actives d’ocupació i aconseguir conciliar la necessitat de flexibilitat amb la seguretat al mer-
cat laboral. 

Impacte del PRTR sobre la desigualtat 

Segons les estimacions contingudes al PRTR mateix, es preveu que aconsegueixi mitigar la desigualtat en renda amb una reducció 
de l’índex de Gini dels 33,2 punts3 (30,8 de mitjana a la UE) previs a la pandèmia fins a nivells de 31,3 punts a 10 anys vista, la qual 
cosa comportaria una reducció de més de dos terços del diferencial amb la UE. 

També s’estima que el Pla tindrà un efecte positiu sobre la convergència regional, a través d’un impacte de la inversió pública 
sobre el creixement del PIB més elevat a les regions situades en els percentils més baixos de la renda per capita, de manera que 
una regió amb un PIB per capita un 1% per sota de la mitjana nacional anotarà un creixement mitjà anual un 1,1% superior,4 ja que 
reduirà les diferències en ocupació i en productivitat. 

Reactivant l’ascensor social 

Un dels trets diferencials d’aquest Pla és la transversalitat i la visió integral, amb mesures que es reforcen mútuament i que per-
meten obstaculitzar les dinàmiques generadores de desigualtats. 

Els objectius de digitalització, de resiliència i de creixement inclusiu són complementaris. Assolir una economia més resilient, que 
redueixi la intensitat de les recessions, moment en què augmenta la desigualtat, i que, de retruc, en minori el component cíclic, 
pot afavorir que les fites de les fases expansives no es malmetin en els temps de crisi. A més a més, millorar la qualitat del capital 
humà no solament redueix la desigualtat, sinó que, mitjançant una millora de la productivitat, també afavoreix un major creixe-
ment de l’economia i de l’ocupació. 

Recuperar-se després del fort xoc produït per la pandèmia és urgent, però també és important que la implementació del Pla 
estableixi les bases per a la transformació de l’economia espanyola. Les febleses que pateix són de sobres conegudes, però és 
necessari no ajornar l’aplicació del tractament i activar l’ascensor social mitjançant l’educació, la digitalització i l’ocupació. 

Nuria Bustamante

3. Dades d’Eurostat 2018. 
4. En el PRTR s’estima que, sense l’NGEU, aquestes regions registrarien un creixement un 1,1% inferior a la mitjana.
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Et recomanem:

www.caixabankresearch.com 

Mitjançant els nostres estudis, vam contribuir a estimular el debat i l’intercanvi d’opinions entre tots els sectors de la societat,  
i afavorir la divulgació dels temes clau de l’entorn socioeconòmic del nostre temps. Tant l’Informe Mensual com la resta  
de publicacions de CaixaBank Research estan disponibles a: www.caixabankresearch.com

Segueix-nos a: Newsletterwww.caixabankresearch.com CaixaBank @CABK_Research

L’Informe Mensual és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informacions i opinions 
procedents de fonts que considerem fiables. Aquest document té un propòsit merament informatiu, per la qual cosa CaixaBank i BPI no es fan 
responsables en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI i poden estar subjectes a canvis sense 
notificació prèvia. Es permet la reproducció parcial de l’Informe Mensual sempre que se citi la font de forma adequada i que se’n remeti una còpia a 
l’editor.
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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. 

L’impacte financer  
del canvi climàtic

Analitzem l’impacte dels  
riscos climàtics al sector  
i als mercats financers i 
plantegem els criteris climàtics 
que podria incorporar el BCE 
en la presa de decisions. 

Als mercats financers es 
mouen diners, títols i... 
sentiments

«Els mercats alcistes neixen 
del pessimisme, creixen en 
l’escepticisme, maduren en l’optimisme  
i moren en l’eufòria.». J. Templeton.

Monitor de consum 

Juny i maig, mesos gairebé 
tallats pel mateix patró. 
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 
Comerç al detall

Nou Informe Sectorial sobre el 
comerç al detall a Espanya, 
que posa èmfasi en les 
perspectives del consum, 
l’avanç de l’e-commerce i la 
inversió immobiliària al detall.

Informe Sectorial  
Indústria Manufacturera 

Nou Informe Sectorial dedicat 
a la indústria manufacturera 
espanyola que analitza la 
seva situació i perspectives, 
posant l’accent en el sector 
de l’automòbil.






