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Les dades publicades en les últimes setmanes han confirmat l’empitjorament de la combinació de creixement i 
inflació de l’economia mundial durant el 3T de l’any. La desacceleració del ritme d’avanç de l’activitat global s’ha 
originat en la pèrdua d’impuls de les tres grans economies mundials (la Xina, els EUA i Alemanya), llastades pels 
colls d’ampolla en l’oferta mundial i pels efectes de les pujades dels preus energètics. Especialment significatius 
són els problemes que es comencen a manifestar al sector industrial en països com Alemanya, a conseqüència de 
les distorsions en les cadenes de subministraments, però també els desajustaments al mercat laboral en països 
com els EUA, Alemanya o, fins i tot, Espanya, on les vacants no cobertes de llocs de treball voregen les 120.000 
persones (màxims de l’última dècada). Per tant, per primera vegada en molt de temps, l’oferta és incapaç de res-
pondre l’impuls que han transmès a la demanda tant la utilització de l’estalvi forçós acumulat durant els confina-
ments com el to extraordinàriament expansiu de la política econòmica. Aquest desajustament es continua mani-
festant en retards en els lliuraments de tota mena de béns i en desproveïment de moltes categories de productes, 
mentre la vàlvula d’escapament de la pressió (inflació) comença a assolir temperatures no vistes en les últimes 
dècades. En aquesta conjuntura, hem de comptar amb el manteniment de la desconnexió entre l’oferta i la deman-
da global en els dos últims mesos de l’any, tenint en compte el tradicional augment del consum que es produeix 
en aquestes dates.

Per a la política econòmica, en especial al vessant monetari, la disjuntiva és continuar confiant en la flexibilitat de 
l’oferta, i, per tant, en la transitorietat de les pujades de preus, o començar a reduir les tensions al costat de la deman-
da adaptant les condicions financeres a una realitat que s’assembla poc a la d’un any enrere. I, com gairebé sempre 
en economia, la variable temps és la clau. Si no es produeix un canvi radical en les preferències dels consumidors, el 
més previsible és que l’oferta es vagi desplaçant fins a respondre a l’augment de la demanda. Però quant trigarà a 
fer-ho? I com respondran els inversors durant aquest període d’ajustament a les desfavorables dades d’inflació?

Per a la primera pregunta, ara com ara, no hi ha resposta i, pel que fa a la segona, quelcom es comença a moure als 
mercats financers, després de mesos anestesiats pels missatges de tranquil·litat de les autoritats monetàries. S’està 
produint un aplanament dels pendents de les corbes de tipus d’interès, originat en un augment de les rendibilitats 
amb venciment a curt termini (les pujades en els terminis llargs han estat més moderades). És a dir, el mercat conti-
nua confiant en la capacitat dels bancs centrals d’assolir els objectius d’inflació (en cas contrari, hauria augmentat el 
pendent de la corba), però, perquè això sigui possible, considera necessari ajustar de forma moderada les condi-
cions financeres en els propers trimestres. I, de fet, un bon nombre de bancs centrals de l’OCDE (els EUA, Austràlia, 
el Regne Unit, Canadà i Nova Zelanda) ja es troben en la primera fase del procés de normalització de la política 
monetària. No obstant això, el BCE, que a l’estiu va renovar l’estratègia de política monetària, prefereix prendre’s les 
coses amb més calma, esperar i veure, tot i que això comporti situar-se per darrere de la corba de les expectatives de 
mercat. En aquest pols soterrat que s’ha obert en les últimes setmanes, ara els inversors anticipen pujades de tipus 
oficials a la tardor de l’any vinent, mentre que els swaps d’inflació de la zona de l’euro a cinc anys van augmentar fins 
al 2,3%. Per tant, amb raó o sense, els mercats financers comencen a anticipar la necessitat que la política monetària 
contribueixi a tancar la bretxa existent entre l’oferta i la demanda, condició necessària per evitar efectes de segona 
ronda en l’àmbit dels preus que puguin convertir el transitori en permanent. I això implicarà la reducció dels ritmes 
de compra de deute públic i privat abans d’acabar l’any i suaus ascensos dels tipus d’interès al llarg del 2022.

La realitat és que els desequilibris als mercats de béns i en els factors de producció caracteritzen, en aquests 
moments, la situació de l’economia internacional, quan encara un bon nombre de països no han recuperat els nivells 
de PIB perduts. En la majoria dels casos globals (primeres matèries, transport de mercaderies, etc.), aquests desequi-
libris són conseqüència de la singularitat de la COVID-19, la qual cosa dificulta anticipar quan poden anar desaparei-
xent. El dubte és si la política econòmica ha d’intentar reduir aquests desequilibris a curt termini o continuar confiant 
en la capacitat de resposta de l’oferta i en el retorn a la «normalitat» del consum. El risc és que el desajustament 
s’enquisti fins ben entrat l’any vinent, la qual cosa podria alterar la senda de recuperació de l’economia mundial.

José Ramón Díez Guijarro
Novembre 2021

Buscant l’equilibri perdut
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Cronologia

 
 2-3  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
 3   Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 

(octubre).
 5  Espanya: producció industrial (setembre).
 9  Portugal: xifra de negocis a la indústria (setembre).
10  Portugal: ocupació (3T).
11 Portugal: xifra de negocis als serveis (setembre).
12  Portugal: ràting Fitch.
15  Japó: PIB (3T).
25  Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (setembre).
29  Espanya: avanç de l’IPC (novembre).
 Espanya: execució pressupostària de l’Estat (octubre).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (novembre).
30  Portugal: avanç de l’IPC (novembre).
 Portugal: producció industrial (octubre).

NOVEMBRE 2021 DESEMBRE 2021

Agenda

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

10 Espanya: ràting Fitch.
 Portugal: xifra de negocis a la indústria (octubre).
14-15 Comitè de Mercat Obert de la Fed.
16 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
16-17 Consell europeu. 
17  Espanya: enquesta trimestral de cost laboral (3T).
22  Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (octubre i 3T).
23  Espanya: comptabilitat nacional trimestral (3T).
       Espanya: balança de pagaments i PIIN (3T).
       Espanya: taxa d’estalvi de les llars (3T).
       Espanya: execució pressupostària de l’Estat (novembre).
       Portugal: preus de l’habitatge (3T).
       Portugal: taxa d’estalvi de les llars (3T).
30  Espanya: avanç de l’IPC (desembre).
 Portugal: NPL (3T).
31 Portugal: avanç de l’IPC (desembre).

 6  L’Iran va informar l’Agència de l’Energia Atòmica de la 
de  cisió d’enriquir urani, i diferents països no van trigar 
a condemnar-la.

15  La variant delta de la COVID-19 s’expandeix ràpidament 
per tot el món.

23  Se celebren els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 sense pú -
blic a les grades.

30  Primera condemna a Hong Kong sota la controvertida 
llei de seguretat nacional.

JULIOL 2021

 1  S’intensifica la crisi de la immobiliària China Ever -
grande.

17  Moody’s revisa a l’alça la qualificació del deute de Por-
tugal (de Baa3 a Baa2).

26  Eleccions a Alemanya, que posen fi als 16 anys de l’era 
Merkel.

SETEMBRE 2021

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

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

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

MAIG 2021

AGOST 2021

 1  S’accelera la retirada de l’Afganistan dels EUA i dels  
aliats europeus, i els talibans recuperen el poder.

 9  L’Informe sobre el Canvi Climàtic de l’ONU parla de la 
res  ponsabilitat de l’home en l’escalfament global i 
adverteix dels canvis irreversibles durant segles.

17  La Comissió Europea va desemborsar els primers 
9.000 milions d’euros dels fons NGEU a Espanya.

OCTUBRE  2021

 3  El Consorci Internacional de Periodistes publica la seva 
recerca sobre els comptes als paradisos fiscals: Papers 
de Pandora.

15  Es comença a estendre la variant delta plus de la 
COVID-19.

30  Cimera del G-20 en què es confirma l’impost mínim 
global de societats.

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. 

JUNY 2021
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ment la comunitat d’analistes, inclosos els d’aquesta casa. 
A tots ens ha deixat desconcertats el baix creixement que 
l’INE apunta que s’ha produït en el 2T i en el 3T d’enguany. 
Les previsions amb què treballàvem tots, basades en l’e  vo
 lució d’indicadors com els comentats més amunt, apunta
ven a un ritme de creixement clarament superior. L’excep 
cio  nalitat de la crisi ha fet molt difícil mesurar bé l’evolució 
de l’activitat econòmica, i tots ens hem hagut de reinven
tar a marxes forçades per obtenir noves fonts d’informació 
fiable. En aquest context, per tant, tots hem de tenir la mà 
xima prudència. Però l’evolució dels indicadors comentats 
més amunt, com els del mercat laboral i els de consum, 
que no es revisen perquè es basen en informació directa, 
suggereixen que, probablement, l’INE acabarà revisant a 
l’alça la seva estimació del PIB. Així ho ha apuntat el mateix 
ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Esperem 
que, al final, el PIB també dibuixi una recuperació en for
ma de V. 

Així i tot, les veus que constantment alerten dels riscos 
que amenacen l’escenari macroeconòmic continuen molt 
actives. En molts països desenvolupats, s’està produint un 
repunt notable dels contagis de COVID19 i, fins a un cert 
punt, també de les persones hospitalitzades. Una mutació 
del virus o una caiguda de la protecció que proveeixen les 
vacunes més ràpida de l’esperat podrien generar noves 
onades de contagis. Aquest és el principal risc al qual ens 
continuem enfrontant. La batalla contra el virus encara no 
ha acabat i sembla que, quan en sortim d’una, ja caiem en 
una altra. A tot això, s’han sumat els temors al fet que la 
re  cuperació econòmica perdi embranzida a causa de 
l’aug    ment de la inflació propiciat per l’encariment de l’e 
ner  gia i per les tensions en les cadenes de subministra
ment globals, que ja limiten la capacitat productiva de la 
in  dústria i estan encarint els béns intermedis. Aquests 
nous focus de risc s’han intensificat en els últims mesos, la 
qual cosa està generant un cert desconcert als mercats 
financers, els quals, com és habitual en moments de poca 
visibilitat, sobrereaccionen en un sentit o en un altre en 
funció del co  lor de la informació que obtenen cada dia. 
Ara com ara, però, l’escenari més probable continua sent 
que aquests focus de risc es vagin esvaint en els propers 
mesos. Esperem que, després de la recuperació en V a la 
qual acabem d’assistir, puguem centrar les nostres ener
gies a analitzar el nou cicle expansiu que s’obre perquè 
sigui més sostenible, tant des d’un punt de vista social 
com mediambiental. 

Oriol Aspachs 

L’any passat, quan vam constatar el fort impacte econòmic 
que generava la pandèmia, es va obrir un intens debat 
sobre la forma que prendria la recuperació. Els més pessi
mistes van apostar per lletres poc encoratjadores, com la  
L, la W o la K. I els més originals van posar damunt la taula 
símbols de marques esportives que tampoc transmetien 
gaire optimisme. Ara que el dibuix del cicle recessiu ja s’ha 
completat, com a mínim en les principals dimensions que 
defineixen la nostra economia, el debat ha quedat en un 
segon pla. Però val la pena recuperarlo i fer balanç. 

Al mercat laboral, la lletra que millor representa la crisi de 
la COVID19 és, afortunadament, la V! La caiguda inicial del 
nombre de persones afiliades a la Seguretat Social no va 
tenir parangó, tant per la magnitud de la desfeta com per 
la velocitat a la qual es va produir. Però la recuperació que 
s’ha produït ha estat extraordinàriament ràpida. Quan va 
esclatar la pandèmia, en només dos mesos, més de 4 mi 
lions de persones van deixar de treballar, comptant els que 
efectivament van perdre la feina i els que no treballaven 
perquè es trobaven en ERTO. Posem en context aquestes 
xifres: durant la crisi financera i immobiliària que es va pro
duir entre el 2008 i el 2013, que, en el seu moment, ja vam 
qualificar d’històrica, es van arribar a destruir una mica més 
de 3 milions de llocs de treball en més de cinc anys. La for
ma que ha adoptat la recuperació aquesta vegada també 
és ben diferent. En poc més d’un any, el nombre de perso
nes treballant ja és superior al que hi havia abans de la pan
dèmia. Durant la crisi anterior, es va trigar cinc anys a asso
lir aquesta fita. Feu un gràfic comparant els dos episodis i la 
V apareixerà de manera nítida. 

El consum, el pilar que sustenta una gran part de l’eco  no 
mia espanyola, també exhibeix una dinàmica molt positi
va, segons les dades internes de CaixaBank. Els pagaments 
amb targeta, tant espanyoles com estrangeres, i tant pre
sencials com online, i les retirades d’efectiu als caixers de 
CaixaBank van caure més d’un 30% en el 2T 2020. Però, en 
el 2T 2021, la taxa de variació interanual ja s’havia situat en 
terreny positiu, i, en el 3T, la taxa de creixement va su  perar 
el 10% en relació amb els nivells prepandèmia. En les últi
mes setmanes, destaca el fort avanç dels sectors més afec
tats per la crisi, com el comerç, l’oci i la restauració. També 
és molt destacable l’evolució de les vendes online, que, 
malgrat que ja s’han eliminat les restriccions a la mo  bilitat i 
als aforaments, mantenen un ritme de creixement molt 
elevat. Amb el pas del temps, constatarem que la pandè
mia ha actuat com un catalitzador d’aquest canal de venda. 

L’indicador en què la recuperació en V és menys evident és 
el PIB. Les xifres publicades per l’INE han sorprès negativa

La crisi de la COVID-19 s’ha escrit amb V
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Mitjana de l’últim mes del període, llevat que s’indiqui el contrari 

Mercats financers
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds (límit superior) 3,43 0,68 1,75 0,25 0,25 0,50 1,25

Líbor 3 mesos 3,62 0,90 1,91 0,23 0,15 0,60 1,50

Líbor 12 mesos 3,86 1,40 1,97 0,34 0,30 1,05 1,80

Deute públic 2 anys 3,70 0,96 1,63 0,13 0,40 0,80 1,45

Deute públic 10 anys 4,70 2,61 1,86 0,93 1,75 2,00 2,40

Euro

Depo BCE 2,05 0,26 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50

Refi BCE 3,05 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eonia 3,12 0,47 –0,46 –0,47 –0,48 –0,48 –0,48

Euríbor 1 mes 3,18 0,58 –0,45 –0,56 –0,55 –0,51 –0,48

Euríbor 3 mesos 3,24 0,74 –0,40 –0,54 –0,53 –0,46 –0,40

Euríbor 6 mesos 3,29 0,88 –0,34 –0,52 –0,50 –0,41 –0,34

Euríbor 12 mesos 3,40 1,07 –0,26 –0,50 –0,46 –0,35 –0,27

Alemanya

Deute públic 2 anys 3,41 0,45 –0,63 –0,73 –0,70 –0,50 –0,45

Deute públic 10 anys 4,30 1,69 –0,27 –0,57 –0,30 –0,10 0,20

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 1,87 –0,36 –0,57 –0,35 –0,11 0,22

Deute públic 5 anys 3,91 2,39 –0,09 –0,41 –0,20 0,06 0,42

Deute públic 10 anys 4,42 3,40 0,44 0,05 0,30 0,50 0,85

Prima de risc 11 171 71 62 60 60 65

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 3,66 –0,34 –0,61 –0,49 –0,14 0,26

Deute públic 5 anys 3,96 4,30 –0,12 –0,45 –0,29 0,11 0,52

Deute públic 10 anys 4,49 5,03 0,40 0,02 0,30 0,55 0,90

Prima de risc 19 334 67 60 60 65 70

TIPUS DE CANVI

EUR/USD (dòlars per euro) 1,13 1,28 1,11 1,22 1,17 1,19 1,21

EUR/GBP (lliures per euro) 0,66 0,84 0,85 0,90 0,86 0,85 0,84

PETROLI

Brent ($/barril) 42,3 81,5 65,2 50,2 80,0 65,0 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 62,9 58,6 41,3 68,4 54,6 52,1

  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  

2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 2,8 –3,1 6,1 4,5 3,8

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

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

Zona de l’euro 2,2 0,8 1,5 –6,5 5,0 4,8 2,3

Alemanya 1,6 1,3 1,1 –4,9 2,6 4,6 1,8

França 2,2 0,9 1,8 –8,0 6,3 3,7 2,0

Itàlia 1,5 –0,4 0,4 –9,0 5,7 4,1 2,4

Portugal 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,0 5,1 2,4

Espanya 3,7 0,5 2,1 –10,8 5,0 6,2 3,3

Japó 1,4 0,5 0,0 –4,7 2,5 2,3 0,8

Regne Unit 2,9 1,2 1,7 –9,7 7,6 5,5 1,8

Països emergents i en desenvolupament 6,5 5,0 3,7 –2,1 6,9 5,1 4,9

Xina 10,6 8,2 6,0 2,3 8,3 5,7 5,4

Índia 7,2 6,9 4,8 –7,0 9,2 7,3 7,5

Brasil 3,6 1,7 1,4 –4,1 5,3 2,2 2,5

Mèxic 2,4 2,1 –0,2 –8,3 6,2 3,0 2,3

Rússia 7,2 1,1 1,3 –3,1 3,8 2,5 2,0

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

Polònia 4,2 3,5 4,8 –2,6 5,4 5,0 3,0

INFLACIÓ

Mundial 4,1 3,7 3,5 3,2 4,3 3,8 3,0

Països desenvolupats 2,1 1,6 1,4 0,7 2,8 2,4 1,5

Estats Units 2,8 1,8 1,8 1,2 4,5 3,6 1,7

Zona de l’euro 2,2 1,4 1,2 0,3 2,3 1,8 1,5

Alemanya 1,7 1,4 1,4 0,4 2,8 2,0 1,6

França 1,9 1,3 1,3 0,5 2,0 1,8 1,5

Itàlia 2,4 1,5 0,6 –0,1 1,7 1,7 1,5

Portugal 3,0 1,2 0,3 0,0 1,2 1,4 1,4

Espanya 3,2 1,4 0,7 –0,3 2,4 1,7 1,3

Japó –0,3 0,4 0,5 0,0 –0,3 0,6 0,7

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

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

Xina 1,7 2,6 2,9 2,5 1,0 1,7 1,4

Índia 4,5 7,7 3,7 6,6 5,0 5,5 4,5

Brasil 7,3 5,9 3,7 3,2 7,3 4,5 3,5

Mèxic 5,2 4,2 3,6 3,4 5,4 3,9 3,5

Rússia 14,2 8,2 4,5 4,9 6,3 4,4 4,1

Turquia 27,2 9,1 15,5 14,6 17,3 14,2 11,0

Polònia 3,5 1,9 2,1 3,7 4,1 3,0 2,5

  Previsions
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Economia portuguesa
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 1,7 0,3 3,3 –7,1 4,4 4,2 2,1

Consum de les AP 2,3 –0,5 2,1 0,4 4,4 0,5 0,2

Formació bruta de capital fix –0,3 –1,2 5,4 –2,7 5,3 7,4 8,0

Béns d’equipament 3,2 2,7 1,6 –6,2 11,5 7,8 8,1

Construcció –1,5 –3,5 7,7 1,6 2,7 5,7 4,3

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

Exportació de béns i serveis 5,2 4,0 4,1 –18,7 5,9 9,4 5,5

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

Producte interior brut 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,0 5,1 2,4

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 6,1 11,8 6,6 7,0 7,0 6,9 6,8

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

Saldo op. corrents (% PIB) –9,2 –3,2 0,4 –1,2 –0,7 –0,5 –0,4

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –7,7 –1,9 1,2 0,1 1,2 1,8 1,9

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

  Previsions

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

Economia espanyola
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 3,6 –0,1 0,9 –12,2 6,0 5,3 2,6

Consum de les AP 5,0 1,0 2,0 3,3 3,2 1,0 –0,5

Formació bruta de capital fix 5,6 –1,9 4,5 –9,5 4,4 10,0 4,8

Béns d’equipament 4,9 0,0 3,2 –12,9 13,4 8,0 3,6

Construcció 5,7 –3,8 7,1 –9,6 –1,0 11,0 5,5

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

Exportació de béns i serveis 4,7 2,9 2,5 –20,1 11,3 9,9 6,2

Importació de béns i serveis 7,0 0,1 1,2 –15,2 12,4 7,0 3,6

Producte interior brut 3,7 0,5 2,1 –10,8 5,0 6,2 3,3

Altres variables

Ocupació 3,2 –0,7 2,3 –7,5 5,5 3,8 2,6

Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,5 20,0 14,1 15,5 15,1 14,0 13,0

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

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

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

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –5,2 –0,1 2,6 1,1 1,7 1,8 1,9

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

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

  Previsions
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Els mercats financers cotitzen  
un escenari d’inflació

Els inversors anticipen la pujada dels tipus d’interès. La infla-
ció va continuar dominant el focus d’atenció dels mercats 
financers. La confirmació de l’augment de les taxes d’inflació a 
nivell global, unida a la persistència dels colls d’ampolla i a 
l’elevat preu de les primeres matèries, va detonar l’auge de les 
expectatives d’inflació a les principals economies. A aquest 
aspecte es van afegir les declaracions de diversos bancs cen-
trals (el Canadà, el Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda), en 
què, atesa la persistència de les tensions inflacionistes, van 
anunciar el propòsit d’endurir les polítiques monetàries a curt 
termini. Aquests missatges van fer que els inversors comences-
sin a descomptar, també, un possible avançament de la respos-
ta de la Fed i del BCE, més enllà de les retirades confirmades 
dels estímuls monetaris. D’altra banda, en diversos països 
emergents, els bancs centrals van optar per accelerar la pujada 
dels tipus de referència arran de l’increment de les taxes 
d’inflació i del risc de comprometre el ritme de la recuperació 
econòmica. En aquest context, els mercats financers van mos-
trar un comportament mixt, protagonitzat per les vendes  
als mercats de bons, per la resistència del dòlar i per l’avanç de 
les borses.

El pendent de la corba sobirana als EUA es modera. En el cas 
de l’economia nord-americana, l’increment dels salaris reflectit 
en les últimes dades d’ocupació, unit als factors comentats més 
amunt, va avivar l’impuls de les expectatives d’inflació a mitjà 
termini fins a nivells superiors a l’objectiu del 2% marcat per la 
Fed, i no assolits des del 2014. Precisament, aquest moviment 
va ser el que va impulsar l’ascens dels tipus d’interès en els 
trams a llarg termini de la corba sobirana en un context de vola-
tilitat elevada. Així, el treasury nord-americà a 10 anys va aug-
mentar 6 p. b. en el mes, per concloure sobre l’1,55%. A la part 
curta de la corba també es van registrar moviments de relle-
vància, motivats, d’una banda, per l’extensió de les pressions 
inflacionistes i, de l’altra, pel to hawkish que van mostrar alguns 
bancs centrals (tal com ho hem esmentat més amunt). La con-
seqüència va ser l’alça dels tipus del mercat monetari, princi-
palment de l’US Libor a 12 mesos i del bo a 2 anys (22 p. b., fins 
al 0,5%). De fet, els inversors estarien anticipant la primera 
pujada dels fed funds a l’estiu del 2022. Certament, aquest serà 
un dels aspectes que més atenció generarà en la reunió del 
novembre de la Fed, a més del calendari oficial per a la reducció 
de les compres d’actius (tapering).

El BCE no acaba de convèncer els inversors. En la reunió de 
l’octubre, el BCE va mantenir tant els tipus d’interès oficials com 
el ritme de compres d’actius del PEPP i de l’APP i va sostenir la 
visió positiva sobre el ritme de recuperació del conjunt de 
l’economia. Pel que fa a la inflació, Christine Lagarde va apuntar 
al fet que l’elevat nivell actual és degut a motius temporals que 
s’haurien de diluir al llarg del 2022, i, malgrat reconèixer el risc 
que es puguin produir efectes de segona ronda, l’entitat va 
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decidir mantenir les projeccions sobre els tipus d’interès 
(forward guidance) sense canvis (vegeu la Nota Breve). Aquesta 
asseveració va contrastar amb les valoracions dels inversors, 
que preveuen un escenari d’inflació alta i menys transitòria i 
anticipen que l’autoritat monetària podria avançar la primera 
pujada de tipus d’interès de dipòsit entre el final del 2022 i el 
començament del 2023. Així, igual que als EUA, la rendibilitat 
dels trams curts de la corba de govern de la zona de l’euro va 
experimentar una alça en la recta final del mes, lleugerament 
superior a l’ascens dels tipus d’interès a llarg termini (bund a 10 
anys 9 p. b., fins al –0,11%). Per la seva banda, el fet que no 
s’esmentés el ritme de compres del PEPP va pressionar lleuge-
rament a l’alça les primes de risc de la perifèria de la zona de 
l’euro, llevat de la italiana, que es va ampliar en 7 p. b.

Es frena l’encariment del gas natural. Després del repunt de 
les tensions al setembre, i per primera vegada des de l’inici 
d’enguany, el preu del gas natural va acabar el mes amb des-
censos (la TTF holandesa, referència a Europa, va recular el 
29%). Entre els factors que van afavorir el relaxament dels preus 
van destacar la garantia de Rússia de proveir Europa en els pro-
pers mesos i el descens del cost del carbó (després que la Xina 
vengués una part de les seves reserves estratègiques). Aquest 
últim element hauria d’afavorir una menor pressió sobre la 
demanda de gas liquat a Àsia per a la generació d’electricitat. 
L’altra cara de la moneda va ser per al petroli, el preu del qual va 
escalar fins als màxims en tres anys arran del descens dels 
inventaris als EUA i de la necessitat d’inversions al Golf Pèrsic 
per sostenir la producció. En aquest context, la pujada dels 
tipus d’interès de la corba nord-americana va afavorir la fortale-
sa del dòlar enfront del conjunt de les divises emergents, llevat 
del ruble rus.

Les borses recuperen el pols. A l’octubre, els principals índexs 
borsaris van avançar de forma notable a les economies avança-
des, amb guanys propers al 7% en l’S&P 500 i del 5% en 
l’Eurostoxx 50. La recuperació de les cotitzacions va ser deguda, 
principalment, a dos factors: la resiliència de la recuperació 
econòmica i el bon començament de la campanya de resultats 
empresarials del 3T. Aquest últim aspecte va ser molt ben rebut 
pels inversors, ja que va posar de manifest la capacitat del sec-
tor productiu de mantenir els marges en un entorn de major 
cost dels inputs. Fins al tancament d’aquesta publicació, més 
del 80% de les companyies de l’S&P 500 que han publicat els 
seus resultats han superat les expectatives sobre beneficis del 
consens d’analistes. Per la seva banda, el repunt dels tipus lliu-
res de risc va limitar els avanços de la renda variable de les eco-
nomies emergents, que van mostrar un comportament més 
modest (MSCI Emerging Markets +0,9%).
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Complirà el BCE el seu nou objectiu d’inflació? 

El BCE va modificar l’estratègia de política monetària al 
juliol, després de 18 anys sense fer-ho. A més a més, ho va 
fer ajustant l’objectiu d’inflació: va abandonar el borrós 
objectiu de «per sota, però a la vora, del 2%» per un «simè-
tric 2%», que deixa molt menys marge d’error en la seva 
interpretació. Així mateix, per combatre l’efecte asimètric 
que té l’effective lower bound (s’estima que el tipus d’in  te -
rès mínim que pot oferir el banc central se situa al voltant 
del –1,0%), el BCE va deixar clar que tolerarà desviacions 
de la inflació per damunt de l’objectiu. Amb aquest canvi, 
pretén donar resposta a fenòmens estructurals que han 
canviat el marc en què opera: la caiguda dels tipus d’inte -
rès d’equilibri i de les expectatives d’inflació.1 

Addicionalment al canvi en l’objectiu d’inflació, el BCE va 
modificar l’orientació futura dels tipus d’interès (forward 
gui  dance). Amb anterioritat, el BCE havia indicat que no 
apujaria els tipus d’interès fins que, a l’horitzó de les seves 
projeccions (tres o quatre anys vista, en funció del trimes-
tre de les projeccions), no s’observés una convergència 
cap a nivells per sota, però a la vora, del 2%. Ara, amb la 
nova forward guidance, perquè el BCE apugi els tipus 
d’interès, serà necessari que es compleixin tres condi-
cions: (i) s’haurà de projectar una inflació en el 2% l’any 
an  terior al final de l’horitzó de les projeccions; (ii) la infla-
ció s’haurà de mantenir en aquest nivell fins al final de les 
projeccions, i (iii) les pressions inflacionistes (inflació sub-
jacent o augments salarials, entre altres indicadors) obser-
vades en el moment d’apujar els tipus d’interès hauran de 
ser coherents amb l’objectiu d’inflació a mitjà termini. 
Aques  tes noves condicions per poder apujar els tipus 
d’interès són més exigents que les anteriors. De fet, des 
del 2002, només s’han projectat en tres ocasions unes pro-
jeccions d’inflació coherents amb aquestes condicions, 
marcades en blau al primer gràfic. 

Malgrat aquesta major exigència per apujar els tipus, els 
mercats financers ja anticipen una pujada dels tipus 
d’interès oficials el 2023 (segons els implícits de mercat), 
mentre que, abans de l’anunci de la revisió estratègica, la 
primera pujada se situava al final del 2024.2 Aquest movi-
ment ha anat acompanyat d’un augment en les expectati-
ves d’inflació (tant les basades en cotitzacions financeres 
com les basades en enquestes), motivat, al seu torn, pel 
vigor de la recuperació econòmica, pels colls d’ampolla en 
l’oferta, pel repunt dels preus de l’energia i, fins i tot, pel 
propi canvi en l’estratègia del BCE. D’una banda, les expec-
tatives d’inflació cotitzades als mercats financers mit  jan -
ça  nt swaps se situen ja en nivells superiors als previs a la 

pandèmia i, sobretot en el tram curt d’aquesta corba, se 
si  tuen per damunt del 2%. De l’altra, entre les basades en 
enquestes, la que el BCE realitza a experts en previsió eco-
 nòmica (SPF, per les sigles en anglès) atorga més probabi-
litats al fet que la inflació a llarg termini se situï en nivells 
superiors al 2% (vegeu el tercer gràfic). Ara bé, quins ele-
ments ens podrien dur a aquest escenari de major inflació? 

Alguns canvis estructurals de l’economia iniciats en els úl -
tims anys són de naturalesa inflacionista (per exemple, 
l’eventual reculada en la globalització o la transició cap a 
una economia descarbonitzada), però també elements con-
junturals podrien dur l’economia a situar-se en aquest esce-
nari contemplat per l’SPF i per les cotitzacions financeres i 
empènyer a l’alça la inflació a mitjà termini. En concret, els 
colls d’ampolla que s’observen en les cadenes de produc-
ció de diverses indústries i el repunt dels preus ener  gètics 
podrien tenir efectes de segona ronda sobre la inflació.

1. Per a més detalls sobre la motivació d’aquesta revisió estratègica, ve -
geu «BCE i Fed: dos mandats, un objectiu», a l’IM02/2020. 
2. Fins i tot, en alguns moments de l’estiu, els implícits van arribar a situar 
la primera pujada de tipus del BCE el 2026.
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Ara com ara, l’impacte d’aquests dos elements sobre la 
inflació de la zona de l’euro és moderat, en el cas dels colls 
d’ampolla, i limitat al component energètic, en el cas del 
repunt del preu de l’energia. No obstant això, diversos 
analistes i el BCE mateix consideren que aquests elements, 
malgrat que tinguin una naturalesa transitòria, podrien 
persistir a través dels efectes de segona ronda. A tall 
d’exem  ple, a l’últim gràfic veiem com un augment dels 
preus de producció dels béns no energètics similar al vis-
cut el 2021 pot arribar a empènyer el preu del component 
dels serveis, amb un pes del 45% i del 61% de la cistella 
general i subjacent de l’IPC, respectivament, fins a 0,8 p. p. 
en dos anys.3 

Però no és solament a dos anys vista que al BCE li interessa 
veure la inflació més a la vora del 2%: ho desitjaria veure 
més a mitjà termini. Cal recordar que un dels problemes 
de fons de l’economia prepandèmia europea ha estat el 
de la inflació baixa, de manera que entrar en un nou esce-
nari d’inflacions més altes podria arribar fins i tot a ser 
desitjable des del punt de vista del BCE. De fet, sempre 
que les expectatives d’inflació a llarg termini es mantin-
guin ancorades al voltant del 2% i que les taxes d’inflació 
més elevades tinguin origen en una recuperació de la 
demanda, el BCE podria rebre aquestes notícies com a 
positives. 

I és que, en els últims anys, tant els participants dels mer-
cats financers com els analistes apuntàvem a la primera 
pujada de tipus del BCE de forma més aviat prematura i, 
de forma sistemàtica, l’hem anat ajornant. Amb la corba 
de Phillips mig adormida, hi havia pocs elements sobre els 
quals basar el repunt de la inflació de la zona de l’euro i la 
conseqüent pujada dels tipus d’interès. Ara, malgrat que 
el BCE ha endurit les condicions per dur a terme una puja-
da dels tipus d’interès, hi ha més elements sobre els quals 
basar la idea que la inflació a mitjà termini se situï en el 2% 
i el BCE pugui, després de més d’una dècada sense fer-ho, 
apujar els tipus d’interès. 

Ricard Murillo Gili

3. Per al cas dels preus energètics, hem realitzat un exercici similar i veiem 
com l’augment del component energètic de l’IPC també es trasllada al 
component dels serveis, malgrat que en menor quantia.
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l’observat en el 3T 2021. Les línies discontínues mostren un interval de con�ança del 95%.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat. 
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Tipus d’interès (%)

31-octubre 30-setembre 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 –0,55 –0,55 –1 –0,8 –3,3

Euríbor 12 mesos –0,46 –0,49 3 4,4 3,1

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,65 –0,67 3 6,4 5,8

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,59 –0,69 10 11,5 22,0

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,11 –0,20 9 46,3 53,4

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,61 0,46 15 56,2 48,8

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,52 0,36 17 49,0 42,6

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,13 0,13 0 –10,6 –8,8

Líbor 12 mesos 0,36 0,24 12 1,9 2,9

Deute públic a 1 any 0,12 0,07 5 1,5 0,3

Deute públic a 2 anys 0,50 0,28 22 37,6 34,3

Deute públic a 10 anys 1,55 1,49 6 63,9 70,9

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-octubre 30-setembre Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2021 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 51 50 1 2,8 –12,3

Itraxx Financer Sènior 58 57 2 –0,8 –23,0

Itraxx Financer Subordinat 113 110 3 2,3 –43,9

Tipus de canvi

31-octubre 30-setembre Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,156 1,158 –0,2 –5,4 –0,7

EUR/JPY (iens per euro) 131,770 128,880 2,2 4,4 8,1

EUR/GBP (lliures per euro) 0,845 0,859 –1,7 –5,5 –6,3

USD/JPY (iens per dòlar) 113,950 111,290 2,4 10,4 8,8

Primeres matèries 

31-octubre 30-setembre Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 571,2 553,7 3,1 28,7 39,6

Brent ($/barril) 84,4 78,5 7,5 62,9 116,5

Or ($/unça) 1.783,4 1.757,0 1,5 –6,1 –5,9

Renda variable

31-octubre 30-setembre Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 4.605,4 4.307,5 6,9 22,6 39,1

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 4.250,6 4.048,1 5,0 19,6 40,8

Ibex 35 (Espanya) 9.057,7 8.796,3 3,0 12,2 37,5

PSI 20 (Portugal) 5.732,0 5.460,8 5,0 17,0 42,6

Nikkei 225 (Japó) 28.892,7 29.452,7 –1,9 5,3 24,0

MSCI emergents 1.264,8 1.253,1 0,9 –2,1 13,5
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Economia global: winter is coming

Cap a una recuperació global més asimètrica. A mesura que 
ens acostem al final del 2021, es va confirmant que, malgrat 
que la recuperació avança, es va tornant més desigual en funció 
dels països. Aquesta no és, de fet, una novetat absoluta: quan la 
pandèmia va eclosionar el 2020, i les onades es van anar repe-
tint, fins i tot tractant-se d’un xoc global, va presentar diferents 
intensitats locals en funció de les característiques sectorials de 
l’economia; de l’estratègia més o menys agressiva de confina-
ment, primer, i de vacunació, després, i, finalment, del grau 
d’estímul fiscal adoptat. I si el xoc va ser global, però l’impacte 
local, quelcom semblant està passant amb el retorn a la norma-
litat. Ara els factors clau que han definit l’actual 2021 fins avui 
han estat la variant delta, que s’ha expandit en contextos de 
vacunació molt dispars, i la disrupció de les cadenes globals 
d’aprovisionament. Com estan determinant les últimes ten-
dències macroeconòmiques aquests dos elements? L’FMI, en 
les previsions més recents, dona forma a un escenari que ho 
sintetitza perfectament.

L’FMI rebaixa de forma moderada les previsions per al 2021, 
a causa de la variant delta i de la disrupció de les cadenes 
globals d’aprovisionament. A causa d’aquests dos factors, el 
Fons ha revisat en 1 dècima a la baixa el creixement mundial 
d’enguany, fins al 5,9%, a causa, fonamentalment, de 
l’empitjorament de les expectatives als països avançats i en 
determinats emergents. De cara al 2022, l’FMI manté sense 
canvis la previsió de creixement global, tot i que, en certa 
manera, en recompon la composició, amb una revisió a l’alça en 
alguns avançats i amb una correcció a la baixa en certs emer-
gents. Tot això reafirma el caràcter asimètric de la recuperació, 
que continuarà liderada per la Xina i per avançats importants 
com els EUA i la zona de l’euro. Finalment, pel que fa al balanç 
de riscos, la institució destaca que, a curt termini, es concen-
tren, com és habitual des de fa un any i mig, d’una banda, en la 
dinàmica de la pandèmia i, en particular, en el risc d’aparició de 
noves variants abans d’assolir un nivell ampli de vacunació i, de 
l’altra, en l’evolució de les tensions inflacionistes, que és una 
amenaça relativament més recent. En relació amb aquesta 
qüestió, l’FMI interpreta que és el resultat de la conjunció del 
desfasament entre l’oferta i la demanda relacionat amb la pan-
dèmia i de l’alça dels preus de les primeres matèries.

Complicacions a curt termini. La interpretació predominant 
entre els economistes és que aquest desfasament entre l’oferta 
i la demanda i les pressions de preus de les primeres matèries 
tenen un caràcter temporal. Així i tot, i sense negar el que aca-
bem d’esmentar, cal reconèixer que, a mesura que passen els 
mesos, aquesta temporalitat és cada vegada més qüestionada. 
En qualsevol cas, l’hivern s’acosta, com es deia en una sèrie 
famosa, i amb ell arribarà una major pressió sobre una part del 
consum (la temporada  comença amb el Bachelor’s Day xinès i 
amb el Black Friday occidental i continua amb el Nadal i amb les 
rebaixes) i sobre la despesa energètica, que viurà el seu repunt 
estacional anual. En aquest context, serà complicat pal·liar el  
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Vacunació al món

% de població 
amb almenys  

una dosi

% de població 
amb pauta 
completa

% de població a la qual  
s’ha administrat  

una pauta completa  
en els 30 últims dies

UE 68% 64% 3,3% ≈

EUA 65% 56% 2,7%  ≈

Europa (incl. UE) 58% 53% 3,3%  ≈

Amèrica del Nord 59% 49% 4,4%  ≈

Amèrica del Sud 64% 45% 9,9%  

Oceania 53% 40% 14,3%  

Àsia 55% 39% 6,5%  

Món 48% 36% 5,4%  ≈

Àfrica 8% 5% 1,4%  ≈

Nota: Dades actualitzades el 19 d’octubre del 2021.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Our World in Data - Oxford University.

FMI: previsions de creixement del PIB
Variació anual (%)

Projeccions
Var. en relació amb  
el WEO del juliol *

2020 2021 2022 2021 2022

Economia mundial –3,1 5,9 4,9 –0,1 0,0

Economies avançades –4,5 5,2 4,5 –0,4 0,1

EUA –3,4 6,0 5,2 –1,0 0,3

Zona de l’euro –6,3 5,0 4,3 0,4 0,0

Espanya –10,8 5,7 6,4 –0,5 0,6

Portugal –8,4 4,4 5,1 0,5 0,3

Economies emergents  
i en desenvolupament –2,1 6,4 5,1 0,1 –0,1

Xina 2,3 8,0 5,6 –0,1 –0,1

Nota: * Per a Portugal, la variació es calcula en relació amb el WEO de l’abril.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI (WEO, octubre del 2021).
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desequilibri entre l’oferta i la demanda, el qual, a més de conti-
nuar-se traslladant als preus, reforçarà el caràcter asimètric de 
l’expansió, ja que és més palpable en certs països que en altres.

ESTATS UNITS

Refredament temporal. Un dels països que exemplifica el 
caràcter asimètric de la recuperació són els EUA. Així, va ser la 
primera de les grans economies avançades que, ja en el 2T 2021, 
va assolir els nivells de PIB prepandèmia. Ara, però, els indica-
dors dels EUA apunten a una moderació de l’activitat. En con-
cret, el PIB nord-americà va frenar l’avanç en el 3T 2021, afectat 
per la variant delta i per la persistència dels colls d’ampolla. 
L’avanç es va situar en el 0,5% intertrimestral (el 4,9% inter-
anual), el menor ritme des de l’inici de la pandèmia. De cara al 
4T, els primers indicadors se situen encara en zones compatibles 
amb creixements significatius de l’activitat, tot i que per sota 
dels ritmes assolits durant la primera meitat de l’any (l’1,6% 
intertrimestral, de mitjana) (vegeu la Nota Breve). Per tot plegat, 
hem revisat a la baixa les nostres previsions per al 2021 (ara en el 
5,4%, −0,6 dècimes) i per al 2022 (ara en el 3,5%, −0,6 dècimes). 
Unes taxes encara considerables, certament, però una mica 
menys del que s’esperava uns mesos enrere.

Els riscos nord-americans continuen sent significatius. En pri-
mer lloc, en un país amb un grau de vacunació elevat, però 
lluny de la immunitat de grup i amb un percentatge de la 
població reticent a vacunar-se, l’extensió de les noves variants 
del virus són un risc important per a l’activitat econòmica. En 
segon lloc, el rebot de la inflació en els últims mesos s’ha situat 
molt per damunt del que s’esperava (el 5,4% al setembre la 
general i el 4,0% la subjacent). Tot i que encara creiem que 
alguns dels augments de preus seran transitoris, les pressions 
que es comencen a notar sobre els salaris i la persistència en els 
retards dels subministraments es traslladaran en certa manera 
als preus dels consumidors, la qual cosa allarga de forma subs-
tancial un escenari en què la inflació nord-americana es pot 
mantenir en nivells elevats durant un període més llarg del que 
s’havia estimat prèviament. Finalment, un tercer front de risc, 
més delimitat en el temps, és el pressupostari, que continua 
obert com a font d’incertesa, però que, provisionalment, expe-
rimenta una treva. Com és sabut, el Tresor no es pot endeutar 
per damunt del límit establert pel sostre de deute, que estava 
suspès i que es va restablir l’1 d’agost (fins als 28,4 bilions de 
dòlars), de manera que el Tresor ha tingut una mica de marge 
per pagar les seves obligacions amb mesures extraordinàries. 
Però, a l’octubre, aquest límit ja s’havia assolit. De manera tem-
poral, el Congrés ha augmentat lleugerament el sostre de deu-
te (fins als 28,9 bilions de dòlars), la qual cosa amplia el marge 
fins al desembre i alleuja el risc a curt termini.

ZONA DE L’EURO

A la zona de l’euro, efectes locals molt diferents del desfasa-
ment de l’oferta i la demanda. Europa és una de les geografies 
on els efectes asimètrics d’aquest desfasament són més preva-  
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lents, com ho han posat de manifest, tot i que de forma només 
incipient, les dades de creixement del 3T. Així i tot, el que preo-
cupa és, sobretot, el final de l’any. Els casos d’Alemanya i de 
França exemplifiquen aquesta asimetria. Així, l’economia ger-
mànica, molt palanquejada amb el comerç mundial i molt inte-
grada en els fluxos de béns intermedis i finals globals, podria 
passar de créixer l’1,8% intertrimestral en aquest 3T a fer-ho el 
0,5% en el 4T. En canvi, França, més orientada cap a l’interior, 
passarà d’un creixement del 3,0% a situar-se a la vora de l’1% al 
final de l’any, per damunt, per tant, del registre alemany en els 
dos casos. La zona de l’euro en conjunt s’assembla més al cas 
alemany que al francès, amb un creixement que, després de 
situar-se en el 2,2% en el 3T, s’aproparà al 0,8% en el 4T (vegeu 
la Nota Breve).

La inflació repunta, però el risc és la intensificació de les ten-
sions. Arran del desacoblament entre l’oferta i la demanda i de 
les tensions en les primeres matèries, en especial les energèti-
ques, la inflació es va situar en el 4,1% a l’octubre (el 3,4% al 
setembre), i és probable un nou salt en el tram final del 2021. 
De cara al futur, preocupa, en especial, la dinàmica del preu del 
gas natural, ja que, al context de demanda estacional creixent, 
s’afegeix un nivell baix d’existències. En qualsevol cas, la inten-
sitat d’aquest episodi s’hauria de mitigar quan acabi la tempo-
rada hivernal.

EMERGENTS

Entre els emergents, tota l’atenció centrada en la Xina. Al 
gegant asiàtic, els dos grans dubtes se centren en el pols de 
l’activitat i en els efectes de la crisi d’Evergrande sobre el con-
junt del país. Pel que fa a la primera d’aquestes qüestions, el 
PIB va créixer el 4,9% interanual en el 3T 2021, llastat per la 
variant delta i pels colls d’ampolla en les cadenes de subminis-
traments. En termes intertrimestrals, l’avanç va ser molt con-
tingut, del 0,2% (vegeu la Nota Breve). Més enllà de l’alentiment 
durant el trimestre, els indicadors més recents d’activitat mos-
tren un to una mica mixt. Així, per exemple, la producció 
industrial va decebre al setembre (el 3,1% interanual, en rela-
ció amb el 3,8% esperat i amb el 5,2% de l’agost), mentre que 
les vendes al detall van avançar el 4,4% al setembre (per 
damunt del 3,5% esperat i del 2,5% de l’agost). En positiu tam-
bé, les exportacions van mantenir el repunt al setembre, amb 
un avanç del 28,1% interanual (el 25,6% a l’agost) i el PMI del 
setembre va mostrar un repunt en serveis, que va compensar 
el declivi de l’agost.

Evergrande, un risc gestionable. Pel que fa a la crisi de solvèn-
cia d’Evergrande, el major promotor immobiliari xinès, amb uns 
passius equivalents, aproximadament, al 2% del PIB, el princi-
pal risc és el contagi al mercat local d’habitatge, que, al seu 
torn, podria llastar un creixement econòmic ja pressionat. Així i 
tot, cal recordar que l’Estat disposa de prou capacitat per con-
trarestar aquest risc potencial i que el banc central ja ha anun-
ciat que l’estabilitat del sector immobiliari és una prioritat que 
té molt en compte (i això cal entendre-ho com un missatge 
preparatori de futures intervencions estabilitzadores).
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Activisme fiscal als EUA: molt soroll per no res? 

L’activisme fiscal no decau als EUA. Després dels quantio
sos desemborsaments del 2020 i del 2021, l’activitat fiscal 
se centra ara en les negociacions sobre els nous estímuls 
proposats per l’Administració Biden: els programes The 
American Jobs Plan (AJP, sobre infraestructures) i The 
American Family Plan (AFP, amb un enfocament social). 
Però què podem esperar d’aquestes negociacions? 

Primers passos en el desplegament dels plans Biden: 
desemborsaments i reconciliació 

En primer lloc, al començament de la tardor, el Congrés 
hauria d’haver aprovat una part de les mesures proposa
des a l’AJP, centrades en la millora de les infraestructures 
clàssiques del país (carreteres, aigües...). Malgrat que la 
quantitat establerta és petita, d’uns 550.000 milions de 
dòlars en despesa nova a repartir durant 10 anys, es tracta 
del primer acord sobre les propostes que Biden va presen
tar la primavera passada.1 

D’altra banda, durant l’estiu, es va acordar la discussió 
sobre moltes de les propostes de l’AJP i de l’AFP sota la via 
legal de la reconciliació, amb la qual s’estableix un pressu
post de 3,5 bilions de dòlars a distribuir en 10 anys. Aques
ta via legal permet al Congrés aprovar despeses i impos
tos amb majoria simple i sol facilitar l’aprovació del 
pro  jecte de llei que es presenta a la Cambra de Represen
tants i al Senat (més encara quan les dues cambres estan 
en mans demòcrates). No obstant això, la reconciliació 
comporta un procés previ d’elaboració de propostes per 
al projecte de llei que pot acabar sent complex. I és que els 
punts de vista en matèria fiscal, fins i tot dins el partit de 
mòcrata, són molt dispars.2 

Impactes fiscals: passat, present i futur immediat 

L’activitat fiscal ha estat frenètica en l’últim any i mig, amb 
la finalitat de fer costat als ciutadans i a les empreses en un 
entorn de pandèmia. Entre el març del 2020 i el març del 
2021, l’Executiu nordamericà va aprovar mesures per 
valor de gairebé 6 bilions de dòlars (sobre el 25% del PIB del país).3 Malgrat que algunes d’aquestes mesures s’allar

garan fins al 2022, la major part de desemborsaments 
s’haurà produït entre el 2020 i el 2021, amb un augment 
molt considerable del dèficit públic del país (vegeu el pri
mer i el segon gràfic).

En aquest sentit, en els propers trimestres, la finalització 
d’aquests programes massius comportarà una disminu
ció substancial del suport fiscal a l’economia nordameri
cana (un efecte que ja observarem en el tram final del 
2021). I és que la capacitat d’arrossegament de les noves 
propostes (AJP i AFP) és limitada, en especial a curt termi
ni. En primer lloc, a nivell anual, la despesa en infraestruc

1. La despesa federal en infraestructures que hauria de ser acordada és 
d’1 bilió de dòlars, però la despesa nova equival a 550.000 milions de 
dòlars. Així mateix, segons la Congressional Budget Office (CBO) i altres 
organismes, l’estímul net pot ser fins i tot menor (entre 250.000 i 400.000 
milions) quan es consideren altres mesures que acompanyen l’acord, com 
la disminució de la despesa en altres àmbits. La primera votació, que s’ha
via de dur a terme al final de setembre, va ser ajornada. 
2. El procés de reconciliació se sol iniciar amb un acord preliminar entre 
demòcrates i republicans sobre un marc pressupostari. Després s’esta
bleixen diferents comitès (amb membres dels dos partits), que han de 
proposar elements concrets de despesa i impositius. D’acord amb aques
tes propostes, s’elabora un projecte de llei que es presenta a les dues 
cambres del Congrés per ser aprovat i que, finalment, ha de ser ratificat 
pel president. En l’actualitat, la majoria demòcrata al Senat és molt fràgil, 
ja que el desempat està en mans de la vicepresidenta.
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3. La majoria de les mesures eren de despesa directa.
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tures i de caràcter social podria arribar a uns 300.000 mi 
lions de dòlars,4 xifra que, ni de lluny, es pot comparar 
amb els més de 2 bilions de dòlars anuals dels dos últims 
anys. Així mateix, aquests programes anirien acompa 
nyats de pujades impositives dirigides a les rendes més 
altes, així com a les grans corporacions, la qual cosa els 
resta capacitat d’estímul en relació amb el finançament 
per la via del dèficit.5 A tall d’exemple, després dels 
desemborsaments que han arribat a sumar més de 6 p. p. 
a les taxes de creixement del PIB, en els propers trimes
tres, les me  su  res fiscals poden arribar a restar a l’avanç 
econòmic al voltant de 4 p. p.6 

Aquesta forma de finançament de l’augment de la des
pesa, però, no ha de ser vista com una cosa negativa. En 
l’ac  tualitat, la sòlida recuperació de l’activitat econòmica 
fa innecessari i, fins i tot, contraproduent continuar amb 
es   tímuls fiscals a gran escala. La retirada de l’estímul fis
cal deixa pas a la reactivació de la demanda privada. En 
aquest sentit, el creixement nordamericà se situarà en 
cara en cotes sòlides en els propers trimestres (vegeu el 
tercer gràfic). 

Clàudia Canals
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4. Considerem un escenari relativament optimista en termes de consens 
bipartidista. A més a més, segons diferents anàlisis, els desemborsa
ments previstos seran, segurament, una mica inferiors els primers anys i 
assoliran els nivells màxims entre el 2024 i el 2026. 
5. Vegeu l’article de treball del Congressional Budget Office: Nelson, J. i 
Phillips, K. (2021), «The Economic Effects of Financing a Large and Perma
nent Increase in Government Spending», Working Paper, 202103, núm. 
57.021. 
6. Per a les mesures de despesa directa, utilitzem els multiplicadors fiscals 
més recents, publicats pel CBO per al CARES Act. Per a les mesures d’infra
estructures, prenem multiplicadors en el rang mitjàbaix de les estima 
cions, ja que, a curt termini, l’impacte és més baix, i, a més a més, moltes 
de les mesures de despesa aniran acompanyades d’augments impositius.
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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 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Activitat

PIB real 2,3 –3,4 –2,3 0,5 12,2 4,9 – – –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 4,0 2,1 4,7 11,9 26,2 13,8 14,6 13,5 ...

Confiança del consumidor (valor) 128,3 101,0 93,8 99,1 122,1 116,7 115,2 109,8 113,8

Producció industrial –0,8 –7,2 –4,3 –1,6 14,7 5,7 5,7 4,6 ...

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 51,2 52,5 59,0 61,4 60,8 60,2 59,9 61,1 60,8

Habitatges iniciats (milers) 1.295 1.396 1.575 1.599 1.588 1.566 1.580 1.555 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 217 228 239 249 262 ... 274 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 3,7 8,1 6,8 6,2 5,9 5,1 5,2 4,8 ...

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 60,8 56,8 57,4 57,6 58,0 58,5 58,5 58,7 ...

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

Preus

Inflació general 1,8 1,2 1,2 1,9 4,8 5,3 5,3 5,4 ...

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

JAPÓ
2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Activitat

PIB real 0,0 –4,7 –0,8 –1,3 7,7 ... – – –

Confiança del consumidor (valor) 38,9 31,1 33,0 33,3 35,4 37,3 36,7 37,8 39,2

Producció industrial –2,7 –10,6 –4,2 –1,5 19,9 5,9 7,1 –2,3 ...

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) 6,0 –19,8 –10,0 5,0 14,0 18,0 – – –

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

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

Preus

Inflació general 0,5 0,0 –0,9 –0,5 –0,7 –0,2 –0,4 0,2 ...

Inflació subjacent 0,6 0,2 –0,4 0,0 –0,9 –0,5 –0,5 –0,5 ...

XINA
2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Activitat

PIB real 6,0 2,3 6,5 18,3 7,9 4,9 – – –

Vendes al detall 8,1 –2,9 4,6 34,0 14,1 5,1 2,5 4,4 ...

Producció industrial 5,8 3,4 7,1 24,6 9,0 4,9 5,3 3,1 ...

PMI manufactures (oficial) 49,7 49,9 51,8 51,3 51,0 50,0 50,1 49,6 49,2

Sector exterior

Balança comercial 1,2 421 524 524 621 607 635 604 635 ...

Exportacions 0,5 3,6 16,6 48,9 30,7 24,4 25,6 28,1 ...

Importacions –2,7 –0,6 5,7 29,3 43,8 25,9 33,1 17,6 ...

Preus

Inflació general 2,9 2,5 0,1 0,0 1,1 0,8 0,8 0,7 ...

Tipus d’interès de referència 3 4,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Renminbi per dòlar 6,9 6,9 6,6 6,5 6,5 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 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Vendes al detall (variació interanual) 2,4 –0,9 1,6 2,6 12,7 ... 0,0 ... ...
Producció industrial (variació interanual) –1,3 –8,6 –1,5 3,6 23,6 ... 5,1 ... ...
Confiança del consumidor –7,0 –14,3 –15,6 –13,7 –5,5 –4,6 –5,3 –4,0 –4,8
Sentiment econòmic 103,7 88,2 91,4 95,3 114,3 118,1 117,6 117,8 118,6
PMI manufactures 47,4 48,6 54,6 58,4 63,1 60,9 61,4 58,7 ...
PMI serveis 52,7 42,5 45,0 46,9 54,7 58,4 59,0 56,3 ...

Mercat de treball
Ocupació (persones) (variació interanual) 1,2 –1,5 –1,8 –1,8 1,9 ... ... – –
Taxa d’atur (% pobl. activa) 7,6 7,9 8,2 8,1 8,0 ... 7,5 ... ...

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

PIB real (variació interanual) 1,6 –6,5 –4,4 –1,2 14,2 ... – – –
Alemanya (variació interanual) 1,1 –4,9 –2,9 –3,0 9,9 ... – – –
França (variació interanual) 1,8 –8,0 –4,3 1,5 18,8 ... – – –
Itàlia (variació interanual) 0,4 –9,0 –6,6 –0,7 17,0 ... – – –

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

General 1,2 0,3 –0,3 1,1 1,8 2,8 3,0 3,4 ...
Subjacent 1,0 0,7 0,2 1,2 0,9 1,4 1,6 1,9 ...

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 92,3 93,8 95,5 95,3 94,9 93,9 93,9 93,8 92,9

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 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

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

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

Dipòsits
Dipòsits a la vista 8,0 12,9 15,2 16,1 12,3 11,4 11,4 11,4 ...
Altres dipòsits a curt termini 0,3 0,6 1,4 1,0 –0,6 –1,9 –1,5 –2,5 ...
Instruments negociables –1,9 9,6 17,5 12,6 9,8 7,9 10,0 5,7 ...
Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 ... 0,2 ... ...

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

La pandèmia es manté, ara com ara, sota control. Gràcies a 
l’ampli desplegament de la vacuna, que s’apropa al 90% de la 
població susceptible de ser vacunada, tant la incidència com les 
taxes d’ocupació de les UCI per pacients COVID s’han mantingut 
en cotes molt contingudes en l’últim mes. De cara a futur, tot i 
que la pandèmia pot generar noves onades, a causa de l’apari-
ció de noves variants o d’un context estacional una mica més 
advers, preveiem que l’impacte sobre l’economia serà més limi-
tat, ja que les vacunes continuaran sent efectives per evitar 
casos greus de la malaltia. Malgrat que ja no s’espera que sigui 
necessari tornar a implementar mesures de restricció a l’activi-
tat, la pandèmia continuarà afectant la marxa de l’economia 
pels repunts d’incertesa o per les disrupcions que pugui com-
portar per als fluxos comercials globals o per a la mobilitat inter-
nacional en la mesura que pugui afectar més altres països amb 
taxes més baixes de vacunació.

La recuperació del PIB va ser menys intensa del que s’espera-
va en el 3T de l’any. El PIB va augmentar el 2,0% intertrimestral 
en el 3T (el 2,7% interanual), un registre elevat i superior al del 
trimestre anterior (de l’1,1%), però inferior al previst (el 3,0%, 
segons CaixaBank Research), i situa el PIB el 6,6% per sota del 
nivell precrisi (4T 2019). El consum privat es va mostrar més 
feble del que s’esperava (el −0,5% intertrimestral) si tenim en 
compte l’auge que va mostrar el turisme domèstic i l’evolució 
favorable de l’ocupació durant la temporada d’estiu. En contra-
posició, les exportacions van augmentar un notable 6,4% tri-
mestral, impulsades, principalment, per la recuperació de les 
vendes a l’exterior del sector serveis (el +24,4% trimestral). Amb 
tota probabilitat, aquesta última dada reflecteix la notable, tot i 
que incompleta, recuperació dels fluxos turístics estrangers 
durant la temporada d’estiu. Diem incompleta perquè, malgrat 
el fort repunt, les exportacions de serveis encara es mantenen el 
29,2% per sota del nivell precrisi. Les importacions, per la seva 
banda, van tenir un comportament molt més moderat i van 
avançar el 0,7% intertrimestral. D’aquesta manera, el creixe-
ment durant el 3T va provenir en gairebé la seva totalitat del 
costat de la demanda externa, que va contribuir en 1,8 p. p. al 
creixement trimestral del PIB, en relació amb la reduïda aporta-
ció de 0,2 p. p. de la demanda interna. La dada del PIB del 3T, tot 
i que positiva, refreda lleugerament les expectatives d’una reac-
tivació molt ràpida de l’economia després del retorn, gradual, de 
la normalitat econòmica i ens porta a haver de revisar l’escenari 
per adequar-nos a una recuperació menys vigorosa del que es 
preveia inicialment. La necessitat d’aquesta revisió es veu refor-
çada per les incerteses que envolten la previsió de creixement 
per al 4T 2021. Així, és possible que l’impacte del fort repunt de 
la inflació sobre el consum i l’efecte de les disrupcions en les 
cadenes de subministraments globals sobre el sector manufac-
turer llastin l’evolució de l’economia en el tram final de l’any.

El dinamisme es modera en els primers compassos del 4T. A 
l’octubre, l’índex PMI del sector manufacturer va recular 0,7 
punts i es va situar en els 57,4 punts. Malgrat que l’indicador es 
manté àmpliament per damunt del llindar d’absència de canvis 
(50 punts), una lectura amb més detall deixa veure una major 
preocupació per part de les empreses sobre les dificultats per 
atendre l’augment de la demanda a causa de les disrupcions en 
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les cadenes de subministraments. Aquesta preocupació es fa 
evident a l’enquesta trimestral del sector industrial que va 
publicar la Comissió Europea: el 27% de les empreses van 
esmentar que un factor que limitava la seva capacitat de pro-
ducció era l’escassetat de materials i/o d’equipament: una dada 
elevada si tenim en compte que, segons les dades històriques, 
habitualment només entre el 2% i el 7% de les empreses a Espa-
nya esmenten aquest factor com un factor limitador. Per la seva 
banda, l’índex PMI per al sector serveis es va situar en els 56,6 
punts, un registre similar al del mes anterior (56,9 punts) i que 
apunta a un ritme elevat d’expansió. Així i tot, de la mateixa 
manera que al sector manufacturer, les preocupacions sobre 
l’augment dels costos derivats dels problemes en les cadenes 
de subministraments també van flexionar a l’alça. 

Forta recuperació de l’ocupació a l’estiu. Segons els resultats 
de l’EPA del 3T 2021, el mercat laboral va mostrar un dinamisme 
intens durant l’estiu, amb un augment dels ocupats de 359.000 
persones, xifra que serveix per superar els 20 milions, situació 
que no es donava des del 2008, i que supera l’anterior a la pan-
dèmia (19,97 milions en el 4T 2019). Es tracta de la segona major 
creació d’ocupació en un 3T, després del fort augment de l’any 
passat després del desconfinament. Al seu torn, l’atur va baixar 
en 127.000 persones en el trimestre, fins als 3,42 milions, i la 
taxa d’atur va baixar al 14,6% des del 15,3%, tot i que es manté 
per damunt del nivell prepandèmia (el 13,8% en el 4T 2019). 
Així mateix, crida l’atenció el fort augment de la població activa 
(+232.200), fins a 23,45 milions, xifra que supera el nivell pre-
pandèmia (23,16 milions) i que podria apuntar a una millora de 
les perspectives laborals. Sense aquest fort augment dels actius, 
la taxa d’atur s’hauria reduït més. 

La inflació es manté a l’alça, empesa pels preus de l’energia. 
La crisi energètica continua dominant les dinàmiques de la 
inflació. A l’octubre, la inflació va pujar fins al 5,5% (el 4,0% al 
setembre), el nivell més alt des de l’octubre del 1992, i, tot i que 
encara no es coneix el detall de l’evolució dels components de 
la inflació, l’INE apunta a les fortes pujades dels preus de l’elec-
tricitat i dels carburants i combustibles, en relació amb els des-
censos observats a l’octubre de l’any passat. Així, al setembre, 
mes del qual disposem del detall per components, l’electricitat 
va contribuir en 1,6 p. p. a l’augment de la inflació, i tot fa pen-
sar que aquesta contribució s’incrementarà a l’octubre. Per la 
seva banda, la inflació subjacent va augmentar en 0,4 p. p., fins 
a l’1,4%, un increment significatiu que pot indicar que les em -
preses, amb els marges pressionats a causa de l’augment dels 
preus de l’energia i de les entrades derivat dels problemes en 
les cadenes de subministrament globals, estan començant a 
traslladar el major cost de producció als consumidors. 

El Govern presenta el Pla Pressupostari a la Comissió Euro-
pea. En termes de dèficit públic, el Pla presentat preveu un 
dèficit del 5,0% el 2022, la qual cosa representa una reducció de 
3,4 p. p. en relació amb el dèficit previst pel Govern el 2021, 
gràcies, principalment, a la recuperació econòmica. S’estima 
que els ingressos públics consolidats del conjunt de les Admi-
nistracions públiques augmentaran el 4,6% interanual (el 7,1% 
en relació amb el 2019), gràcies a l’avanç de la recaptació tribu-
tària i de les cotitzacions socials. Pel costat de les despeses, es 
preveu una caiguda de la despesa pública del 2,2% el 2022 
(l’augment en relació amb el 2019 és del 12,0%). Així mateix, es 
revaloraran les pensions amb la inflació mitjana del desembre 
del 2020 al novembre del 2021.
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Una prometedora collita estiuenca per al turisme espanyol 

La situació del sector turístic espanyol1 ha millorat de for-
ma molt significativa durant els mesos d’estiu i ha superat 
les previsions d’una bona part de les empreses del sector. 
La vacunació d’una gran part de la població, la posada en 
marxa del Certificat Digital COVID de la UE, la gran deman-
da turística embassada i la moderació de les restriccions a 
l’hoteleria han estat els factors que han donat suport a 
una recuperació molt important i necessària per al sector i 
han establert unes bases més sòlides de cara als propers 
trimestres. 

Els indicadors de demanda turística ja van mostrar un punt 
d’inflexió clar durant el 2T, amb el final de l’estat d’alarma al 
començament de maig i amb l’aprovació del Certificat Digi-
tal COVID de la UE just al final del trimestre. D’aquesta 
manera, durant els mesos de juliol i d’agost, la demanda 
turística va guanyar un gran dinamisme: les pernoctacions 
de turistes van passar de caure el 81% a l’abril en relació 
amb el mateix mes del 2019 al 22% a l’agost. La millora dels 
registres va ser fruit de l’extraordinari comportament de la 
demanda turística domèstica, que va assolir un nivell el 12% 
superior a l’observat a l’agost del 2019, secundada per 
l’efecte de la demanda captiva.2 Per la seva banda, la 
demanda internacional va millorar de forma notable, però 
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Indicador CaixaBank de consum
Variació en relació amb la mateixa setmana del 2019 (%) 

Allotjaments Restaurants Agències de viatges

Lloguer    de    vehicles Transport de viatgers

Nota: L’indicador inclou la despesa presencial amb targetes efectuada als TPV de CaixaBank  
en funció del tipus de comerç.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.

 

amb diferències molt marcades en funció del país d’origen. 
El turisme provinent de la UE va registrar una caiguda del 
37% en relació amb l’agost del 2019 (el –88% a l’abril), men-
tre que les arribades de turistes extracomunitaris van tancar 
l’agost amb caigudes encara molt significatives (el –69%).

Despesa turística amb targeta en funció del país d’origen 
Variació en relació amb el mateix període del 2019 

2020 Abr.-21 Maig-21 Juny-21 Jul.-21 Ag.-21 Set.-21

Po
te

nc
ia

l d
e 

re
cu

pe
ra

ci
ó 

Turistes domèstics –32% –40% –5% 12% 14% 19% 17%

Turistes internacionals –63% –68% –55% –48% –29% –17% –14%

Cu
rt

 te
rm

in
i 

França –51% –64% –29% –24% –14% –10% –8%

Alemanya –62% –54% –23% –23% –7% –5% –1%

Països nòrdics –72% –81% –70% –59% –36% –21% –12%

Països Baixos –62% –68% –53% –28% –9% 22% 29%

Itàlia –64% –64% –54% –44% –37% –34% –27%

Bèlgica –55% –68% –32% –27% –7% 1% 12%

Suïssa –60% –42% –17% –16% 16% 22% 7%

Irlanda –74% –77% –76% –73% –53% 3% 8%

Portugal –57% –70% –30% –32% –34% –26% –8%

M
itj

à 
te

rm
in

i 

Regne Unit –64% –80% –79% –69% –39% –24% –21%

EUA –72% –76% –72% –63% –39% –22% –26%

Latam i Canadà –67% –72% –72% –68% –50% –34% –25%

Ll
ar

g 
te

rm
in

i

Rússia –69% –61% –69% –75% –78% –75% –69%

Resta del món –74% –81% –78% –77% –62% –59% –52%

Nota: Despesa als TPV de CaixaBank efectuada per targetes estrangeres i per targetes espanyoles fora dels llocs habituals de consum (residència, lloc de treball,  etc.), corregida per la penetració 
dels TPV de CaixaBank a cada municipi. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.

1. Per a més detalls sobre la situació i les perspectives del sector turístic, vegeu l’Informe Sectorial de Turisme 2S 2021, publicat a la nostra web: https://  
www.caixabankresearch.com.
2. El canvi de destinacions a l’estranger per destinacions a Espanya arran de les traves frontereres encara latents en molts països. Segons la dada més 
recent de l’Enquesta de turisme de residents (FAMILITUR) de l’INE, només el 10% de la despesa efectuada per residents a Espanya es va efectuar a l’estran-
ger al juny d’enguany, en relació amb el 32% del juny del 2019.

https://www.caixabankresearch.com/ca
https://www.caixabankresearch.com/ca
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Les bones dades de demanda a Espanya han anat acompa-
nyades per una disminució important de les empreses turís-
tiques que romanien inactives o tancades, en especial al 
sector hoteler. Segons l’enquesta d’ocupació hotelera, a 
l’agost del 2021, es van registrar el 13% menys d’establi-
ments hotelers oberts que a l’agost del 2019, la qual cosa 
implica una recuperació molt vigorosa, si la comparem amb 
la caiguda del 40% del nombre d’establiments oberts pati-
da en la mitjana del 2020. 

La recuperació dels preus turístics ha mostrat senyals mix-
tos. Així, els preus hotelers, mesurats a través de l’ADR (tarifa 
mitjana diària per habitació), es van col·locar, a l’agost, el 
5,2% per damunt del mateix mes del 2019. Per la seva ban-
da, segons les dades de l’índex de preus del consumidor de 
l’INE, el sector de la restauració ha mantingut un nivell de 
preus molt similar al del 2019 des de la irrupció de la pandè-
mia de COVID-19, mentre que el sector del transport aeri 
encara sosté un ajust de preus destacable des de l’inici de la 
pandèmia. 

El que ens diu el big data sobre la situació  
del sector turístic 

L’indicador de despesa amb targeta als TPV de CaixaBank 
per branca d’activitat turística que mostrem al primer gràfic 
reflecteix unes certes particularitats entre branques. La des-
pesa amb targeta en allotjaments (hotels, càmpings i simi-
lars) va millorar de forma extraordinària durant l’agost i es 
va situar el 6% per damunt del registre de l’agost del 2019, 
tot i que, al setembre, s’ha observat un refredament mode-
rat al sector, que ha passat a caure el 16% en relació amb el 
mateix mes del 2019. Per la seva banda, la despesa en res-
tauració s’ha mantingut molt per damunt de la del 2019, 
amb un creixement del 41% al setembre.3 La resta de 
comerços vinculats al turisme presenta grans diferències 
d’intensitat en la recuperació. En aquest sentit, cal destacar 
el cas dels pagaments en agències de viatges, que s’han 
mantingut molt deprimits durant la temporada d’estiu. 

D’altra banda, les dades de pagaments amb targeta als 
TPV de CaixaBank en funció del país d’origen ens perme-
ten caracteritzar els mercats emissors segons el potencial 
de recuperació que han mostrat fins al setembre. Així, el 
turisme domèstic confirma la recuperació completa. Els 
mercats emissors de la UE es van acostar de forma molt 
apreciable als nivells de despesa observats en el mateix 
període del 2019 i, fins i tot, en alguns casos, els van supe-
rar. Això, combinat amb la tendència de millora que es 
manté al setembre, apunta a una possible recuperació a 

curt termini. D’altra banda, observem el Regne Unit, una 
mica més endarrerit del que s’esperava, juntament amb 
els EUA, el Canadà i Llatinoamèrica, que mostren una ten-
dència de millora molt clara. Finalment, a la resta de mer-
cats emissors, s’observa una recuperació més feble. 

Previsions de CaixaBank Research per al sector  
turístic a Espanya 

Fins al final d’enguany, esperem que: (i) la despesa turística 
internacional continuï avançant, amb el suport de la recu-
peració del turisme de la UE i de la millora del britànic, i (ii) 
la despesa dels turistes domèstics mantingui els nivells 
pre-COVID. Així, estimem que el PIB turístic creixerà el 55%, 
de manera que se situaria en el 54% del nivell del 2019.

De cara al 2022, esperem que la despesa dels turistes inter-
nacionals es dupliqui, gràcies a la normalització del turisme 
de la UE i a la recuperació dels mercats del Regne Unit i de 
les Amèriques, principalment els EUA i el Canadà. Pel que fa 
al turisme domèstic, esperem que la demanda captiva con-
tinuï mantenint la despesa dels turistes espanyols en nivells 
una mica superiors als del 2019. Amb això, esperem que el 
PIB turístic del 2022 se situï en un nivell del 88% en relació 
amb el del 2019 i registri un creixement del 63% anual. 

Amb aquestes perspectives, esperem que l’exercici 2022 
vagi acompanyat d’una normalització de la rendibilitat del 
sector. Malgrat això, el paper de la política econòmica en 
els propers mesos continuarà sent clau a través, entre altres 
eines, dels ERTO i de la gestió del Fons de Suport a la Sol-
vència d’Empreses Estratègiques. A més a més, una gestió 
àgil i eficaç dels fons Next Generation EU (NGEU) també 
serà important a l’hora de sufragar inversions en digitalit-
zació, en sostenibilitat i en millora d’infraestructures, que, 
en l’actualitat, són difícilment assumibles per una indústria 
turística molt danyada, però que seran molt necessàries 
per sortir d’aquesta crisi mantenint el nostre estatus com a 
destinació turística més competitiva del món.  

Javier Ibáñez de Aldecoa Fuster 

3. Cal assenyalar que l’indicador de consum basat en els pagaments amb 
targeta als TPV de CaixaBank estima una evolució més positiva del con-
sum que la del consum real, a causa de l’efecte que té el major ús de la 
targeta com a mitjà de pagament després de la irrupció de la COVID-19. 
Per exemple, segons les dades de la xifra de negocis que va publicar l’INE 
per al mes de juliol, els allotjaments i els restaurants van registrar, respec-
tivament, una caiguda de la facturació del 32% i del 20% en relació amb 
el juliol del 2019, mentre que, en el mateix període, els pagaments als TPV 
de CaixaBank en allotjaments van caure el 26% i en restaurants van créi-
xer el 24%.
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Els comptes públics el 2022: un desplaçament de despesa cíclica  
a despesa estructural 

El Govern espanyol ha presentat davant les Corts Generals 
el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2022 i ha enviat a Brussel·les el seu Pla Pressupostari amb 
la fotografia dels comptes consolidats del conjunt 
d’Administracions públiques (AP). En termes de dèficit 
públic, es preveu un dèficit del 5,0% el 2022, percentatge 
que representa una reducció de 3,4 p. p. en relació amb el 
dèficit previst el 2021, gràcies, principalment, a la recupe
ració econòmica. Es preveu que els ingressos públics con
solidats del conjunt de les AP augmentin el 4,6% inter
anual (el 7,1% en relació amb el 2019). Pel costat de les 
despeses, es revaloraran les pensions amb la inflació 
mitjana del desembre del 2020 al novembre del 2021, i es 
preveu una caiguda interanual de la despesa pública el 
2022 del 2,2% (l’augment en relació amb el 2019 és del 
12,0%). Però, què hi ha rere aquestes xifres? En quines par
tides es concentrarà la reducció del dèficit?

Ingressos: impulsats per la recuperació econòmica

L’augment dels ingressos (exclòs l’NGEU) projectat per al 
2022 és fonamentalment cíclic, ja que provindrà de la 
millora econòmica.1 Els principals artífexs de l’increment 
dels ingressos seran, en relació amb el 2019, els impostos 
directes (+16.300 milions d’euros, amb un augment de la 
recaptació per IRPF de més de 13.000 milions d’euros) i les 
cotitzacions socials (+12.600 milions d’euros). Els impostos 
indirectes, per la seva banda, tindran un avanç més con
tingut (5.200 milions d’euros), amb un augment de la 
recaptació per IVA de 4.100 milions d’euros en relació amb 
el 2019. Aquestes projeccions es basen en les bones dades 
dels ingressos en l’execució pressupostària del 20212 i en 
una previsió del creixement dels ingressos per al 2022 que 
podria ser una mica optimista, atès el creixement del PIB 
en què es basen.3

Despeses: es redueix la despesa cíclica, però  
augmenta l’estructural

Pel que fa a la despesa pública (exclòs l’NGEU), hi ha un con
trast molt marcat entre les partides cícliques, que, com és 
d’esperar, està previst que disminueixin en relació amb els 
anys de pandèmia, i les estructurals, que tot fa pensar que 
augmentaran de forma pronunciada en relació amb els anys 
de pandèmia i també en relació amb les anteriors a la 

COVID19. En concret, la reducció de la despesa consolidada 
de les AP projectada per al 2022 en relació amb el 2021 es 
concentra en els epígrafs relacionats amb la millora de 
l’activitat econòmica i en l’esvaïment de la pressió sobre els 
comptes públics de les despeses que han atenuat les conse
qüències sanitàries i econòmiques de la pandèmia. Així, es 
preveu que la despesa en prestacions d’atur es redueixi en 
6.600 milions d’euros en relació amb el 2021. Cal destacar la 
reducció de la despesa en ERTO (sense les exoneracions de 
les cotitzacions socials), que està previst que sigui de 5.450 
milions d’euros. D’altra banda, es contempla que les trans
ferències de l’Estat a les comunitats autònomes disminueixin 
de manera notable, ja que, el 2022, ja no es realitzarà la trans
ferència especial del Fons COVID, que, el 2021, va ser de 
13.000 milions d’euros.4 Finalment, també cal destacar que la 
reducció dels tipus d’interès tornarà a insuflar oxigen als 
comptes públics: es reduirà de nou el pes del pagament 
d’interessos en percentatge del PIB (del 2,1% el 2021 al 2,0% 
el 2022).

En canvi, la despesa estructural, aquella que no depèn de for
ma directa del cicle econòmic, augmentarà de manera 
important i és la principal responsable que la despesa públi
ca consolidada s’incrementi en 63.000 milions d’euros en 
relació amb el 2019: està previst que les transferències socials 
(pensions, ingrés mínim vital...) augmentin en 27.100 milions 
d’euros en relació amb el 2019 i que les despeses de personal 
ho facin en 15.100 milions d’euros.
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Nota: * Exclou les pèrdues per les ajudes a les institucions financeres.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea (10/2021).  

Component estructural  Component cíclic  Saldo públic *  

Previsió Comissió Europea  

1. Excepte un tipus de gravamen mínim per a les empreses del 15% en 
l’impost de societats, no s’inclouen mesures addicionals pel costat dels 
ingressos als PGE 2022. L’augment de la recaptació per aquesta mesura 
en l’impost de societats (estimat per Hisenda en 400 milions d’euros 
anuals) no es produiria fins al 2023.
2. El Govern projecta un creixement dels ingressos públics del 2,3% el 
20212019, i les dades de l’execució pressupostària fins a l’agost (compta
bilitat de caixa) donen un avanç molt dinàmic del 3,9%.

3. Previsions de creixement del PIB real del 6,5% el 2021 i del 7,0% el 2022.
4. Aquesta reducció es veurà minorada per la compensació a les comuni
tats amb uns 7.000 milions per les liquidacions negatives i per l’adopció 
del sistema informàtic de recaptació de l’IVA.
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A conseqüència de tot això, és d’esperar que el dèficit 
estructural de l’economia espanyola, que ja se situava  
en xifres relativament elevades abans de la pandèmia, 
augmenti més. En concret, segons les estimacions de 
CaixaBank Research, podria passar del 3,7% del PIB en què 
es trobava abans de la pandèmia al voltant del 5% el 2022. 
Atès l’elevat nivell del deute, la reducció del dèficit públic 
prevista per al 2022 és molt positiva, però l’augment del 
dèficit estructural, si no es prenen mesures, dificultarà el 
procés de sanejament dels comptes públics a mitjà termini.

Javier Garcia-Arenas

Pla pressupostari del Govern 2022 (exclòs l’NGEU)

En % del PIB  
2019

En % del PIB  
2022

20212022 var.  
(mil milions €)

20192022 var.  
(mil milions €)

20192022 
Taxa de creixement

(%)

Ingressos totals 39,2 39,8 23,1 34,5 7,1

Impostos indirectes (IVA...) 11,5 11,3 10 5,2 3,7

Impost sobre la renda i el patrimoni 10,4 11,1 4,7 16,3 12,6

Cotitzacions socials 12,9 13,2 7,6 12,6 7,9

Despeses totals 42,1 44,7 –13 63 12

Remuneració treballadors 10,8 11,4 3,3 15,1 11,3

Transferències socials (exclòs l’atur) 16,9 18,1 7,8 27,1 12,9

Prestacions per atur 1,5 1,8 –6,6 4,9 26,5

Interessos 2,3 2 0,9 –2,4 –8,3

Saldo –2,9 –5 36,1 –28,6 ...

Notes: Comptes públics consolidats del conjunt de les Administracions públiques. Les previsions que s’utilitzen del PIB nominal són les del Govern, que tenen en compte l’impacte de l’NGEU.  
Els ingressos i les despeses exclouen els fons europeus NGEU pressupostats per al 2022 (segons el Govern, tindran un impacte neutral sobre el dèficit).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Hisenda.
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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 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Indústria
Índex de producció industrial 0,7 –9,4 –2,2 3,0 28,0 ... 1,7 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –3,9 –14,0 –11,0 –7,3 2,5 2,1 1,4 2,7 5,4
PMI de manufactures (valor) 49,1 47,5 51,1 53,0 59,2 58,9 59,5 58,1 57,4

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 17,2 –12,8 –19,9 –19,1 –1,8 ... 14,2 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 3,6 –12,5 –17,2 –17,3 0,6 ... 22,8 ... ...
Preu de l’habitatge 5,1 2,1 1,5 0,9 3,3 ... ... ... ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) 1,4 –36,9 –72,7 –85,5 –81,3 ... –55,5 ... ...
PMI de serveis (valor) 53,9 40,3 43,0 44,3 58,8 59,6 60,1 56,9 ...

Consum
Vendes comerç al detall 2,3 –7,1 –3,0 –0,4 20,5 –0,3 –0,7 –0,1 ...
Matriculacions d’automòbils –3,6 –29,2 –13,2 12,7 661,0 –24,5 –28,9 –15,7 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –6,3 –22,8 –26,3 –22,1 –11,1 –9,1 –8,5 –8,6 –6,8

Mercat de treball
Població ocupada 1 2,3 –2,9 –3,1 –2,4 5,7 4,5 ... ... ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 14,1 15,5 16,1 16,0 15,3 14,6 ... ... ...
Afiliats a la Seguretat Social 2 2,6 –2,0 –2,0 –1,4 3,9 3,8 3,6 3,5 ...

PIB 2,1 –10,8 –8,8 –4,2 17,5 2,7 – – –

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

General 0,7 –0,3 –0,7 0,6 2,6 3,4 3,3 4,0 5,5
Subjacent 0,9 0,7 0,2 0,4 0,1 0,8 0,7 1,0 ...

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

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

Saldo corrent 26,2 9,3 9,3 8,3 9,2 ... 10,3 ... ...
Béns i serveis 36,5 16,5 16,5 16,0 16,8 ... 18,5 ... ...
Rendes primàries i secundàries –10,3 –7,3 –7,3 –7,6 –7,7 ... –8,2 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 30,4 13,7 13,7 12,7 15,5 ... 17,4 ... ...

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 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

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

A la vista i estalvi 10,7 12,3 13,7 14,1 9,2 8,9 8,9 8,9 ...
A termini i preavís –13,4 –16,5 –17,1 –20,4 –23,5 –25,8 –26,3 –26,3 ...

Dipòsits d’AP 8,8 1,0 11,8 11,2 16,3 15,0 13,6 19,8 ...
TOTAL 5,6 7,1 8,9 9,1 5,5 5,5 5,3 5,9 ...

Saldo viu de crèdit
Sector privat –1,5 1,2 2,4 2,3 –0,4 –0,7 –0,9 –0,6 ...

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

Administracions públiques –6,0 3,0 8,8 9,5 17,4 22,7 22,2 23,3 ...
TOTAL –1,7 1,3 2,7 2,7 0,6 0,7 0,4 0,8 ...

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

Notes: 1. Estimació de l’EPA. 2. Dades mitjanes mensuals. 3. Dades agregades del sector bancari espanyol i residents a Espanya. 4. Dada fi del període. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Economia, el Ministeri de Foment, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, l’Institut Nacional d’Estadística, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, 
Markit, la Comissió Europea, el Departament de Duanes i Impostos Especials i el Banc d’Espanya.
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Portugal: l’economia continua  
la seva marxa cap als nivells 
prepandèmia

El creixement supera les expectatives en el 3T. El PIB va créi-
xer el 2,9% intertrimestral i el 4,2% interanual i va reduir el dife-
rencial amb les xifres anteriors a la pandèmia fins al 3,1%. 
Aquest creixement ha estat més intens del que esperava  
CaixaBank Research i posa en risc la previsió actual del 4% per 
al creixement del PIB el 2021, amb una possible revisió a l’alça. 
Al seu torn, els indicadors disponibles per al 4T, tot i que encara 
escassos, apunten a una trajectòria de recuperació a bon ritme. 
En els 20 primers dies d’octubre, l’indicador diari d’activitat con-
tinua apuntant a un creixement de l’activitat proper al 3%  
interanual. A més a més, l’indicador de clima econòmic va evo-
lucionar de forma positiva a l’octubre i va assolir el valor més alt 
des de l’inici de la pandèmia. Les perspectives per al 2022 són 
positives. Els progressos en el control de la malaltia, un favora-
ble entorn financer i una política pressupostària expansiva són 
els principals motius pels quals s’espera que el creixement es 
mantingui per damunt del potencial (entre el 0,5% i el 0,6% tri-
mestral). Malgrat això, hi ha factors de risc, com els relacionats 
amb l’escassetat de subministraments o amb l’evolució de la 
pròpia pandèmia. La inestabilitat política generada després del 
rebuig parlamentari a la Proposta de Pressupostos per al 2022 
també és un risc, en la mesura que podria limitar la recepció 
dels fons europeus, repercutir de forma negativa sobre la con- 
fiança i provocar l’ajornament de decisions d’inversió. 

El mercat laboral es continua recuperant. Destaquen els 
nivells d’ocupació, superiors als anteriors a la pandèmia 
(+34.700 llocs de treball a l’agost, en relació amb l’agost del 
2019), i la reducció de la taxa d’atur fins al 6,4%. L’atur registrat 
continua disminuint, tot i que es manté encara per damunt dels 
nivells previs a la COVID (+57.800 aturats). No obstant això, es 
constata un augment de les ofertes de feina no cobertes: hi 
havia 23.800 vacants al setembre (el +26% en relació amb els 
nivells previs a la pandèmia), un comportament que s’explica, 
principalment, pels sectors de la construcció, de l’allotjament i 
la restauració, del comerç, de les activitats immobiliàries i admi-
nistratives, de l’Administració pública i de les activitats de salut. 
Alguns d’aquests sectors, en especial l’allotjament, la restaura-
ció i el comerç, poden haver estat perjudicats per la fugida de 
treballadors cap a altres sectors menys afectats per la pandè-
mia. A més a més, la COVID-19 ha afectat la  mobilitat internacio-
nal, la qual cosa pot haver reduït el nombre d’immigrants. Pel que 
fa a la construcció, l’augment de la inversió i l’escassetat de mà 
d’obra també han pogut influir en l’augment de les vacants.

Sense senyals de desacceleració al mercat immobiliari. En el 
3T, es van dur a terme 48.770 transaccions d’habitatges, segons 
Confidencial Imobiliário, 1.346 menys que en el 2T, però 1.765 
més que en el 4T 2019. En el mateix període, els índexs de preus 
van registrar avanços interanuals superiors al 9%. El favorable 
entorn financer global, amb molta liquiditat i amb taxes d’inte-
rès en mínims històrics, i el possible augment de la demanda 
per part d’estrangers, atesa la proximitat del final dels visats 
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gold en algunes zones del país, justificarien aquest dinamisme 
del mercat. 

El component energètic continua pressionant la inflació. La 
inflació va ascendir a l’1,8% interanual a l’octubre, superior a la 
dels tres mesos anteriors (l’1,5%). Això és degut al notable aug-
ment dels preus de l’electricitat (del 13,3% a l’octubre des del 
10,5% del setembre). L’actualització de tarifes al mercat regulat 
de l’electricitat efectuada per ERSE i vigent des de l’1 d’octubre 
i el petroli per damunt dels 80 dòlars expliquen l’evolució 
d’aquest component. La tendència fins al final de l’any es man-
tindrà a l’alça, però continua envoltada d’una certa incertesa, 
que s’explica també per l’impacte sobre els preus dels retards 
en les cadenes de subministrament. De fet, aquests retards 
tenen dos efectes: un d’ells més directe, com l’augment del 
preu dels inputs industrials, i un altre més indirecte, per l’apro-
ximació del període nadalenc i pel potencial avançament del 
consum per part de les famílies. No obstant això, la pujada de la 
inflació a Portugal ha estat moderada en comparació amb la 
d’altres països de la zona de l’euro. 

L’impasse polític porta el país a un pressupost en règim de 
dotzenes parts. La Proposta de Pressupostos de l’Estat per al 
2022 va ser rebutjada en la votació. Atès aquest escenari, el país 
anirà a eleccions al començament del 2022 i, fins a la presa de 
possessió d’un nou Govern, serà gestionat amb un pressupost 
en dotzenes parts (cada mes només es pot gastar la dotzena 
part del pressupost de l’any anterior). Malgrat l’empitjorament 
de la incertesa, alguns senyals es mantenen positius. En primer 
lloc, l’execució pressupostària fins al setembre apunta a una 
millora dels comptes públics: el dèficit va assolir el 2,9% del PIB 
(el 3,5% en el mateix període del 2020) i, si es manté aquest 
ritme d’execució, es podria assolir un dèficit lleugerament infe-
rior al 4,3% estimat pel Govern. En segon lloc, la sostenibilitat 
del deute públic, amb una gestió que ha permès allargar els 
venciments (de 6 anys al començament del 2011 a 7,6 al 
començament d’enguany) i reduir el cost del deute (el 2020, va 
ser del 2,2%, en relació amb el 4,1% del 2011). Al mateix temps, 
els programes de compres d’actius del BCE permeten que el 
país es beneficiï d’uns costos de finançament més baixos.

La cartera de crèdit del sector privat no financer manté una 
trajectòria ascendent, influïda encara per les moratòries. En 
concret, va créixer el 4,2% interanual al setembre, amb una 
evolució positiva tant dels particulars com de les empreses (el 
3,2% i el 5,8%, respectivament). Tot i que encara no es coneix el 
comportament de les noves operacions, és possible que les 
moratòries continuïn incidint en aquesta dinàmica. Així i tot, ja 
s’aprecia el notable descens de l’import de préstecs en moratò-
ria al setembre (–17.000 milions en relació amb l’agost), amb la 
finalització de la moratòria pública per a les adhesions que es 
van produir fins al final de setembre del 2020. Estimem que el 
pes en la cartera de crèdit del sector privat no financer es va 
reduir des del 17,9% de l’agost al 9,4% del setembre. Malgrat la 
finalització d’aquesta mesura, i considerant la conjuntura actual 
de recuperació econòmica i de control de la pandèmia, no s’es-
peren impactes significatius per al sistema financer.
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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 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Índex coincident d’activitat 1,0 –5,5 –5,4 –3,2 0,5 2,1 2,2 2,1 ...
Indústria
Índex de producció industrial –2,2 –6,9 –2,1 –0,8 25,0 ... –9,0 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –3,2 –15,8 –14,7 –13,6 –5,0 –1,5 –1,5 –3,3 –3,4

Construcció
Permisos de construcció - habitatge nou  
(nombre d’habitatges) 15,4 0,7 12,8 45,0 –28,4 ... 1,2 ... ...

Compravenda d’habitatges 1,7 –5,7 1,0 0,5 58,3 ... ... ... ...
Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació) 10,4 8,3 6,0 6,2 8,5 8,7 8,2 9,6 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 7,8 –76,2 –76,2 –86,7 –74,2 –38,8 –55,2 –38,8 ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 12,9 –21,6 –19,5 –19,1 –9,9 5,5 6,9 7,2 9,8

Consum
Vendes comerç al detall 4,4 –3,0 –1,9 –7,5 16,0 ... 3,0 ... ...

Indicador coincident del consum privat 2,2 –6,1 –5,6 –1,2 3,8 6,1 6,2 6,2 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –8,0 –22,4 –26,2 –24,4 –17,3 –13,6 –13,8 –12,9 –10,9
Mercat de treball
Població ocupada 1,2 –1,9 –1,2 –1,3 4,5 ... 3,8 ... ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 6,6 7,0 7,3 7,1 6,7 ... 6,4 ... ...
PIB 2,7 –8,4 –6,8 –5,7 16,2 4,2 – – –

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

General 0,3 0,0 –0,2 0,4 0,8 1,5 1,5 1,5 1,8
Subjacent 0,5 0,0 –0,1 0,5 0,2 0,9 0,9 0,9 1,1

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

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 3,6 –10,3 –10,3 –8,0 9,5 ... 12,6 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 6,0 –14,8 –14,8 –15,7 1,7 ... 7,7 ... ...

Saldo corrent 0,9 –2,2 –2,2 –2,1 –1,5 ... –2,1 ... ...
Béns i serveis 1,7 –3,6 –3,6 –3,5 –3,8 ... –4,2 ... ...
Rendes primàries i secundàries –0,7 1,3 1,3 1,4 2,3 ... 2,2 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 2,8 0,0 0,0 0,1 0,5 ... 1,1 ... ...

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 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Dipòsits 1

Dipòsits de llars i empreses 5,2 10,1 10,1 10,6 8,7 8,7 9,2 8,7 ...
A la vista i estalvi 14,8 18,8 18,8 18,5 15,3 15,5 16,5 15,5 ...
A termini i preavís –2,9 1,4 1,4 2,4 1,3 1,0 1,1 1,0 ...

Dipòsits d’AP 5,6 –21,0 –21,0 –23,6 –15,0 –5,2 –12,2 –5,2 ...
TOTAL 5,2 9,0 9,0 9,4 7,8 8,2 8,4 8,2 ...

Saldo viu de crèdit 1

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

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

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

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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Gràcies a l’efectivitat de les vacunes, l’economia s’ha reactivat amb força i la vida va reprenent una certa normalitat. Però un 
esdeveniment del calibre de la COVID-19 pot alterar la naturalesa de l’activitat econòmica de manera persistent. En bona part, 
això dependrà de la nostra confiança, capacitat i voluntat de tornar als patrons d’inversió i de consum previs a la crisi. 

Economia de pandèmies en perspectiva històrica

La crisi econòmica de la COVID-19 és un cigne negre, un esdeveniment molt infreqüent. Podríem recórrer a l’experiència històrica 
per comprendre’l millor, però ens veuríem abocats a comparar temps, societats i economies marcadament diferents. Si obrim el 
ventall des del segle XIV, amb la pesta negra, fins al segle XX, amb la grip espanyola del 1918-1920, haurem tingut 19 pandèmies 
a Europa i obtindrem una pinzellada força inequívoca del seu impacte econòmic: exerceixen un llast persistent i deprimeixen de 
forma significativa els tipus d’interès i el creixement de l’activitat durant més de 10 anys i, fins i tot, més de 20 en alguns casos.1 

No obstant això, la crisi de la COVID-19 és singular, fins i tot, en una comparativa entre pandèmies. Històricament, les pandèmies 
se saldaven amb una gran mortalitat i, per tant, generaven escassetat de treball. Era una escassetat relativa, amb la contrapartida 
d’una abundància de capital que pesava sobre els tipus d’interès, ajudava a apujar els salaris i reduïa la inversió i el creixement. La 
COVID-19 és, clarament, una pandèmia diferent: la medicina i les mesures socials de protecció han contingut la mortalitat (que, 
per la naturalesa del virus, també s’estima que ha estat menor), mentre que les polítiques econòmiques protegien el teixit pro-
ductiu. En conseqüència, potser és més rellevant avaluar, per exemple, l’impacte sobre els tipus d’interès amb factors com la 
pressió del deute públic o els temors de dominància fiscal (en lloc del mecanisme d’abundància relativa de capital imperant en 
pandèmies anteriors).2 

Cicatrius en el comportament 

Una altra manera d’analitzar les conseqüències d’un esdeveniment infreqüent com la COVID-19 és en termes de les nostres creen-
ces personals. En els 15 últims anys, hem viscut una gran crisi financera a nivell mundial i una pandèmia, dos esdeveniments 
aparentment atípics que, potser, ja no ens ho semblen tant. No obstant això, la materialització d’un esdeveniment que suposàvem 
que era improbable o impossible provoca grans reajustaments en el que creiem que és possible i probable, en especial si deixa 
una empremta en les nostres vides. 

Si canvia la nostra manera de veure el món i som més sensibles al risc d’esdeveniments molt severs, la COVID-19 podria deixar 
cicatrius en forma de més aversió al risc, més estalvi, menys demanda i, en definitiva, taxes d’interès i de creixement més baixes. 
De fet, hi ha una àmplia evidència que les crisis econòmiques deixen seqüeles en les preferències de consum, d’estalvi i d’inversió. 
Haver patit dificultats, com pèrdues financeres, retorns d’inversió baixos o períodes d’atur, es tradueix de forma persistent en una 
major aversió al risc,3 en un menor consum4 i en una menor participació als mercats de valors,5 entre altres efectes que sorgeixen 
en comparar persones que, més enllà de diferències en el passat, avui tenen una edat, uns ingressos, una riquesa i un estat labo-
ral semblants. Aquestes seqüeles afecten, fins i tot, economistes sofisticats com els mandataris de major rang de la Fed: s’ha 
documentat que són més hawkish quan han estat testimonis de taxes d’inflació més elevades al llarg de les seves vides.6

La singularitat econòmica de la COVID-19 

La petjada que la COVID-19 deixi en les nostres creences té implicacions rellevants. Per exemple, hi ha economistes que suggerei-
xen que l’escassetat de treballadors en algunes empreses nord-americanes pot reflectir un canvi de preferències de les llars, que 
desitgen ara més temps lliure i en família.7 També serà important per al futur de l’estalvi generat durant la crisi. Com ho indiquen 
els dos primers gràfics, l’augment de l’estalvi ha estat relativament durador i els volums acumulats són importants. Tenint en 
compte que és una crisi severa, les cicatrius de la pandèmia poden mantenir encadenat l’estalvi i pesar sobre el funcionament de 

L’estalvi i el consum en temps de pandèmia:  
un repàs històric i internacional

1. Vegeu Jordà, Ò., Singh, S. R. i Taylor, A. M. (2020), «Longer-run economic consequences of pandemics?», The Review of Economics and Statistics, 1-29. 
2. Vegeu l’article «L’ombra de la dominància fiscal», al Dossier de l’IM04/2021. 
3. Vegeu Andersen, S., Hanspal, T. i Nielsen, K. M. (2019), «Once bitten, twice shy: The power of personal experiences in risk taking», Journal of Financial Economics, 
132(3), 97-117. Estudien la recomposició de les carteres d’inversió rebudes en herència arran d’una mort sobtada. De mitjana, els individus que havien patit en primera 
persona pèrdues per la crisi financera del 2007-2008 van reduir en 9 p. p. el pes dels actius de risc sobre el total de la cartera (en relació amb el grup de control, que 
també rep una herència però no ha patit pèrdues en la crisi). 
4. Vegeu Malmendier, U. i Shen, L. S. (2018), «Scarred consumption», National Bureau of Economic Research, núm. w24696. 
5. Vegeu Malmendier, U. i Nagel, S. (2011), «Depression babies: do macroeconomic experiences affect risk taking?», The Quarterly Journal of Economics, 126(1), 373-416. 
6. És a dir, són sostingudament més favorables a endurir la política monetària. Vegeu Malmendier, U., Nagel, S. i Yan, Z. (2017), «The making of hawks and doves: Infla-
tion experiences on the FOMC», National Bureau of Economic Research, núm. w23228. 
7. Vegeu Autor, D. (2021), «Good news: there’s a labor shortage», article d’opinió publicat al The New York Times.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/politica-monetaria/lombra-dominancia-fiscal?index=
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l’economia. Però, una vegada més, hem de recordar que la 
COVID-19 és un esdeveniment sever atípic: hem viscut un 
col·lapse històric de l’economia, però també hem estat testimo-
nis d’una reactivació econòmica ràpida, i, en alguns mercats 
financers, el rebot, fins i tot, ha flirtejat amb l’exuberància. De la 
mateixa manera, molts treballadors es van veure forçats a sus-
pendre la seva activitat, però no van quedar aturats: moltes 
relacions laborals empresa-treballador s’han mantingut gràcies 
a programes com els ERTO, que han facilitat el retorn a la feina i 
han atenuat la incertesa sobre les perspectives laborals. A més 
a més, a diferència d’altres crisis, l’acumulació d’estalvi actual no 
és deguda tant a raons precautòries com a la impossibilitat de 
consumir per les pròpies restriccions a l’activitat;8 de fet, el gros 
de l’estalvi s’ha emmagatzemat en dipòsits bancaris, la qual 
cosa facilita que es converteixi més ràpidament en consum.9 

L’atipicitat de la crisi queda clara si analitzem l’evolució de tres 
tipus diferents de despesa: en béns duradors, en béns no dura-
dors i en serveis. Com ho mostra el tercer gràfic, la pandèmia 
encara llasta el consum de serveis, que és el més penalitzat per 
les restriccions, però els béns, tant duradors com no duradors, 
han rebotat amb força i ja superen de manera notable els 
nivells precrisi,10 aparentment inafectats per la incertesa i evi-
denciant una vegada més la singularitat econòmica de la 
COVID-19. En l’actualitat, aquesta singularitat també està aflo-
rant pel costat de l’oferta: les disrupcions en les cadenes glo-
bals de subministrament, derivades dels colls d’ampolla en el 
transport mundial i de l’escassetat d’alguns components 
(semiconductors, microxips, etc.), en un context de gran di -
namisme de la demanda, poden atenuar, en certa manera, 
l’enlairament del consum en els propers mesos si s’in  ten -
sifiquen. 

Així, malgrat que, si extrapolem l’experiència de crisis econò-
miques passades, és temptador apuntar a cicatrius persistents 
sobre l’estalvi, sobre el consum i sobre la inversió, l’atipicitat de 
la COVID-19 obre molts interrogants, també sobre la validesa 
de les experiències passades. És inevitable especular sobre les 
seves conseqüències econòmiques futures, però el que és real-
ment necessari és tenir una bona informació sobre la resposta 
real dels consumidors, dels estalviadors i dels inversors. I això 
és el que oferim al lector en les següents pàgines del Dossier: 
informació precisa i detallada, basada en les microdades inter-
nes de CaixaBank, sobre el comportament a temps real dels 
consumidors i dels estalviadors espanyols durant la pandèmia.

Adrià Morron Salmeron

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

EUA: despesa real 
Índex (100 = gener 2020) 

Béns duradors  Béns no duradors  Serveis  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la FRED.  

8. Vegeu el Focus «El paper del consum embassat en la recuperació de la zona de l’euro el 2021», a l’IM05/2021. 
9. Estimem que l’augment dels dipòsits equival gairebé al 40% de l’estalvi total acumulat a Alemanya, al voltant del 60% a França i a Espanya i al 50% a Itàlia. Als EUA 
s’acosta al 90%. 
10. Aquesta composició del consum s’observa tant als EUA (tercer gràfic) com en altres països. Vegeu el cas de França a Bounie, D. et al. (2020), «Consumption dynamics 
in the covid crisis: real time insights from French transaction bank data», Covid Economics, 59, 1-39.
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Un cop superat el pitjor de la pandèmia, com s’està recuperant el consum? Hi ha diferències destacables entre els diferents grups 
de població? 

Estalvi el 2020: el motor de la demanda embassada 

Les restriccions implementades per frenar l’avanç del coronavi-
rus i la precaució per la incertesa regnant van provocar un gran 
augment de l’estalvi de les llars espanyoles el 2020. En concret, 
estimem que l’estalvi acumulat per la pandèmia1 va arribar als 
46.600 milions d’euros, el 3,7% del PIB del 2019. Aquest fort 
augment de l’estalvi s’ha anat desfent a mesura que hem pogut 
recuperar els nostres hàbits, la qual cosa està esperonant una 
recuperació ràpida del consum. Una tendència que, molt pro-
bablement, es mantindrà en els propers trimestres.2 

Com es va distribuir l’augment de l’estalvi entre els diferents 
grups de població? Per respondre aquesta pregunta, analitzem 
les dades internes de CaixaBank, degudament anonimitzades. 
En concret, a partir de la informació de més de 10 milions de 
clients, reconstruïm l’evolució, en temps real, de la renda bruta 
disponible de les llars i del consum per diferents trams de renda 
i per edats.3 

Com era d’esperar, l’augment de l’estalvi va ser especialment 
intens entre les persones amb ingressos més elevats: les ren-
des altes i mitjanes-altes van copar gairebé dos terços de la 
borsa d’estalvi addicional generada el 2020 a causa de la pan-
dèmia, tal com ho recull el primer gràfic. Els resultats són 
intuïtius: les restriccions van ser generals per a tota la pobla-
ció i van comportar una reducció involuntària del consum, en 
especial de serveis i de béns duradors,4 la qual cosa va fer que 
les persones amb rendes més elevades estalviessin una frac-
ció major de la seva renda. 

Quan analitzem com es va distribuir l’excés d’estalvi per 
edats, veiem que els sèniors (les persones de més de 60 anys) 
van acaparar una mica més de la meitat de la bossa d’estalvi 
que es va generar a nivell agregat; els adults (30-59 anys), un 
terç, i els joves (16-29 anys), una part petita (vegeu el segon 
gràfic).5 De nou, el resultat sembla plausible: les persones 

més grans van estar subjectes a les mateixes restriccions que la resta de grups demogràfics, però l’impacte sobre el seu poder 
adquisitiu va ser menor. Per la seva banda, els adults van veure suavitzada la caiguda de la renda bruta disponible gràcies al 

Consum i demanda embassada: quin és el perfil del consumidor estrella 
en la recuperació?

1. Definim l’«excés d’estalvi» o «estalvi embassat» com el diferencial entre l’estalvi que es va produir el 2020 i el que s’hauria produït si, amb la renda bruta disponible 
observada el 2020, les llars haguessin mantingut la taxa d’estalvi del 2019. A aquesta quantitat li restem la part dedicada a l’amortització del deute. 
2. En concret, el 2020, segons les dades del Banc d’Espanya, la major part de l’estalvi es va dirigir a la compra d’actius financers (el 65%, amb un pes molt elevat dels 
dipòsits), mentre que les proporcions destinades a inversió, principalment habitatge (el 30%) i reducció de deute (el 5%), van ser relativament menors. 
3. Per a l’RBD hem tingut en compte les principals fonts d’ingressos: nòmines, prestacions d’atur, pensions públiques, ajudes públiques i cobraments de plans de 
pensió privats. Hem restat els pagaments del deute. Pel que fa al consum, hem examinat els moviments amb targetes i les retirades d’efectiu dels caixers i hem inclòs 
també els rebuts domiciliats i les transferències de consum. 
4. Vegeu Banc d’Espanya, «Informe Trimestral de la Economía Española», Boletín Económico, 3/2021. 
5. La distribució és similar si analitzem l’estalvi per persona per a cada edat.
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suport de la política econòmica. En canvi, a nivell agregat, sembla que els joves no es van beneficiar en el mateix grau de les 
moratòries, ja que no solen estar tan endeutats, ni dels ERTO, ja que tenen una taxa de temporalitat més elevada.

Com s’està desfent l’estalvi acumulat durant la pandèmia? Qui està tirant del carro del consum? 

La demanda embassada durant els mesos més durs de la pandèmia està permetent un fort ritme de creixement en tots els grups 
de població, des dels que tenen nivells de renda més baixos fins a les persones amb uns ingressos superiors. De fet, això acabarà 
permetent que el consum ja superi enguany els registres previs 
a la pandèmia, tant a nivell agregat com entre tots els nivells de 
renda.6 Aquesta gran embranzida de la demanda, que és gene-
ral entre els principals països desenvolupats, ajuda a entendre 
les dificultats logístiques a nivell global per satisfer la ràpida 
recuperació de la demanda. 

De tota manera, s’observen algunes diferències notables entre 
els diferents col·lectius. En el cas de les persones amb rendes 
més baixes, el rebot del consum és més vigorós en relació amb 
el període previ a la pandèmia. En canvi, entre les persones 
amb rendes més elevades, la taxa de creixement del consum és 
menor.7 De tota manera, cal destacar que, atès que les perso-
nes amb rendes més elevades són les que tenen un major 
volum de consum, tot i que la taxa de creixement sigui inferior, 
la seva contribució al creixement agregat del consum és molt 
important. En concret, per al 2021, esperem que el 20% de les 
llars amb ingressos més baixos realitzi al voltant del 10% del 
consum agregat a Espanya, mentre que el 20% de la població 
amb ingressos més elevats realitzarà més del 30% del total. 

Pel que fa al perfil demogràfic, destaca el fort creixement del 
consum que s’observa entre els joves. Per als sèniors projec-
tem un avanç vigorós de la despesa el 2021 en relació amb el 
2019, impulsat, en bona part, per l’augment agregat de l’estalvi 
en aquest grup. En canvi, en el cas dels adults, el consum està 
repuntant de forma més moderada si el comparem amb el 
d’altres grups. El fet que la incertesa econòmica associada a la 
COVID-19 no s’hagi esvaït per complet, i que hagin aparegut 
altres fonts de risc, com l’escassetat de subministraments o 
l’augment dels preus energètics, podria explicar el menor 
enlairament del consum en aquest grup demogràfic, que, en 
general, acumula un major nivell de deute i potser està mode-
rant el consum per motius de precaució. 

En definitiva, la recuperació del consum el 2021 és una realitat 
palpable que està arribant a un conjunt ampli i heterogeni de 
famílies. En particular, destaca el creixement del consum entre 
els joves i els col·lectius amb ingressos més baixos. De cara al 

2022, el gran volum d’estalvi acumulat a nivell agregat durant la pandèmia convida a pensar que la recuperació del consum té 
encara molt marge per recórrer, en especial entre els grups amb rendes més elevades, sempre que els problemes logístics en les 
cadenes de valor globals es vagin solucionant i els nivells d’inflació es vagin normalitzant. 

Javier Garcia-Arenas, Alberto Graziano, Eduard Llorens i Jimeno i Màxim Ventura Bolet 

6. Cal destacar la notable diferència que hi ha entre el consum realitzat amb pagaments amb targeta, retirades d’efectiu, pagaments en comerç electrònic i domicilia-
cions que s’observa amb les dades internes de CaixaBank i amb les dades de comptabilitat nacional publicades per l’INE, en què, segons les seves estimacions, la 
recuperació del consum de les llars està sent més modesta. 
7. És habitual que les persones amb rendes més elevades tinguin una menor propensió marginal al consum. Vegeu, per exemple, Laborda, J. L., Marín-González, C. i 
Onrubia-Fernández, J. (2018), «¿Qué ha sucedido con el consumo y el ahorro en España durante la Gran Recesión?: un análisis por tipos de hogar», Estadística Españo-
la, 60(197), 273-311.
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En aquest article, analitzem si, en l’actualitat, l’estalvi acumulat durant la pandèmia està exercint de fre o de pushback per a la 
concessió de crèdit al consum. I, si això és així, es mantindrà l’any vinent?

Context: this time is different

Històricament, i en general, els augments (o caigudes) del con-
sum van acompanyats d’un increment (o caiguda) dels préstecs 
al consum. Aquesta relació és especialment estreta en el cas 
dels béns duradors, que són els que més es financen, ja que 
solen comportar despeses més quantioses.

En aquesta ocasió, a diferència de crisis passades, com la Gran 
Recessió, el rebot del consum serà més elevat: esperem que el 
creixement del consum nominal se situï, el 2021 i el 2022, en 
cotes superiors a la recuperació gradual de la crisi anterior. 
Aquesta major velocitat de recuperació s’explica perquè una 
bona part de l’estalvi generat el 2020 va ser forçat, i s’espera 
que es desfaci de forma relativament ràpida, i perquè les 
mesures de suport econòmic han mitigat l’impacte de la crisi a 
les llars. Aquest auge en la recuperació del consum impulsarà 
també un major creixement dels préstecs al consum, tot i que 
la magnitud del rebot dependrà de com es distribueixi l’excés 
d’estalvi.

Evolució de l’endeutament en consum: una anàlisi 
desagregada

Durant el 2020, el deute de les llars amb finalitat de consum es va contreure el 2,6% anual pel col·lapse del consum (que va caure el 
12% el 2020) arran de les restriccions a la mobilitat. Aquestes circumstàncies excepcionals també van impactar sobre la nova produc-
ció de crèdit al consum, que es va reduir el 26,6% anual. La contracció del deute va ser suavitzada parcialment per les moratòries 
legislatives i sectorials per a les llars més vulnerables.

Durant el 2021, i després de l’eliminació de les restriccions a la 
mobilitat, el consum s’ha recuperat i, amb ell, la producció de 
crèdit, que, en l’acumulat entre el gener i el setembre, ha cres-
cut el 7,6% interanual. Això ha permès que el deute de les llars 
amb aquesta finalitat moderi la seva contracció fins al –0,4% 
des de l’inici d’enguany. Quan estudiem amb dades internes i 
anonimitzades de CaixaBank com ha evolucionat aquest deu-
te durant el 2021 per nivells de renda,1 observem que ha aug-
mentat per a les rendes més baixes, ha caigut de manera sig-
nificativa per a les rendes mitjanes i ha reculat de forma més 
lleugera per a les rendes elevades.

Pel que fa a les rendes mitjanes,2 el resultat és coherent amb un 
procés de despalanquejament, ja que era el grup que més 
volum de deute acumulava abans de la pandèmia (el 58% del 
deute amb finalitat de consum es concentrava en aquest 
col·lectiu). A més a més, aquest col·lectiu va estalviar de manera 
significativa durant el 2020; no en va, va concentrar gairebé el 
60% de l’excés d’estalvi agregat del 2020, segons les estima-
cions realitzades amb dades internes. Els nostres resultats 
apunten al fet que aquestes rendes mitjanes han aprofitat 

Endeutar-se o no endeutar-se: un dilema que depèn del que s’hagi 
estalviat durant la pandèmia
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l’excés d’estalvi no solament per consumir a pulmó,3 sinó també per despalanquejar-se. En altres paraules, hi ha hagut una mica de 
pushback per a aquest col·lectiu. En canvi, les persones amb ingressos més baixos van tenir un excés d’estalvi modest el 2020 i, a més 
a més, són les que estan consumint de forma més vigorosa el 2021 en relació amb el període previ a la pandèmia. Per tant, és lògic 
que estiguin finançant aquest consum elevat, la qual cosa explicaria que el seu deute hagi augmentat des que va acabar la fase més 
crua de la pandèmia. Finalment, les persones amb rendes altes, que van acumular el 38% de l’excés d’estalvi el 2020, tenen una 
baixa càrrega del deute al consum en relació amb la seva renda, la qual cosa explicaria que no hagin dedicat aquest estalvi a 
reduir el seu deute en el mateix grau que les rendes mitjanes.

Perspectives: la importància de calibrar bé la demanda embassada

Per entendre les necessitats de finançament del consum en el futur hem d’establir abans quina part del consum embassat es 
materialitzarà fins al final del 2021 i quant podrà ser satisfet mitjançant l’estalvi acumulat durant la pandèmia.

A partir de dades internes, estimem el consum addicional que 
es produirà el 2021 en relació amb el consum que hauríem vist 
abans de la pandèmia per trams de renda.4 En comparar-lo amb 
l’excés d’estalvi generat el 2020 per trams de renda, els resultats 
suggereixen que, en agregat, la meitat de l’excés d’estalvi es 
desfarà el 2021 si el consum es continua recuperant com fins ara 
en el tram final de l’any. En particular, els nostres resultats 
(vegeu el tercer gràfic) mostren que les rendes baixes i mitjanes-
baixes ja hauran consumit tot l’excés d’estalvi de la pandèmia el 
2021, mentre que les rendes mitjanes n’hauran consumit el 60% 
i les mitjanes-altes i les altes, un percentatge clarament per sota 
de la meitat. Cal puntualitzar que aquestes xifres representen 
un llindar superior, ja que l’exercici no incorpora la materialitza-
ció d’alguns riscos latents, com les restriccions d’oferta deriva-
des dels problemes logístics en les cadenes de valor globals. 
Així, si els problemes de subministrament que estem veient es 
materialitzen amb tota la seva intensitat en els últims mesos de 
l’any, l’enlairament del consum es veuria una mica suavitzat, de 
manera que la demanda embassada alliberada el 2021 se situa-
ria per sota de la meitat de l’excés d’estalvi acumulat el 2020. A 
aquest risc cal afegir el fet que l’elevada inflació pot provocar 
un ajustament en les decisions de consum de les llars.

Els resultats són coherents amb la recuperació de la nova producció de crèdit que estem observant el 2021. Els col·lectius amb 
rendes baixes o mitjanes-baixes no disposen de prou estalvi acumulat el 2020 per satisfer la demanda embassada, motiu pel qual, 
a més d’utilitzar l’estalvi acumulat abans de la pandèmia, recorren al finançament bancari. En canvi, la resta dels nivells de renda 
encara compten amb un matalàs d’estalvi per finançar el consum del 2022 o per incrementar l’estalvi a llarg termini per a inver-
sions futures o per a la jubilació.
De cara al 2022, s’espera que el creixement del consum sigui vigorós i per damunt de la mitjana històrica. Aquest creixement es 
basarà en unes condicions financeres favorables, el que quedi per materialitzar-se de la demanda embassada i dels fons del pla 
de recuperació europeu NGEU. Aquestes transferències europees busquen fomentar la mobilitat sostenible i la rehabilitació 
d’habitatges per promoure l’estalvi energètic, entre altres àmbits, la qual cosa impulsarà el consum de béns duradors, com cotxes 
elèctrics, punts de recàrrega, electrodomèstics, aparells de climatització i de calefacció més eficients energèticament, etc. A més 
a més, les ajudes al sector privat no cobreixen la totalitat de la inversió, de manera que caldrà el cofinançament.
Una gran part del consum de l’any vinent per a les rendes baixes i mitjanes-baixes, sobretot de béns duradors, es basarà en el 
finançament bancari, ja que no disposaran del matalàs d’estalvi del 2020. A més a més, per a les rendes mitjanes i mitjanes-altes, 
estimem que el consum addicional que s’espera el 2022, en relació amb el consum mitjà en prepandèmia, serà major que el que 
els quedi de l’estalvi embassat de la pandèmia (sempre que no persisteixin els actuals problemes d’oferta), de manera que també 
requeriran d’altres fonts de finançament, com la bancària.5 Per tot plegat, s’espera que la nova producció de crèdit al consum 
creixi de manera notable el 2022.

Javier Garcia-Arenas, Eduard Llorens i Jimeno, 
Màxim Ventura Bolet i Ariadna Vidal
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Nota: Projecció a partir de dades internes de CaixaBank. Les rendes baixes fan referència al 20% 
de la població amb ingressos més baixos; les rendes mitjanes-baixes, al següent 20% de persones; 
les rendes mitjanes, al següent 20% amb encara més ingressos... i, així, successivament.
Font: CaixaBank Research.
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3. En efecte, en les rendes mitjanes, observem un rebot important del consum en relació amb la prepandèmia. Es tracta d’un avanç major per al segon tram de renda
(rendes mitjanes-baixes) i que es va reduint per als següents trams, malgrat que se situa també per damunt de l’evolució en un any normal. Vegeu l’article
«Consum i demanda embassada: quin és el perfil del consumidor estrella en la recuperació?», del Dossier d’aquest mateix Informe Mensual.
4. És a dir, comparem el consum estimat per al 2021 amb el consum resultat de mantenir la propensió marginal al consum del 2019 amb la renda bruta disponible
del 2021 i atribuïm aquesta diferència a la demanda embassada durant la pandèmia.
5. A més de basar-se en l’estalvi acumulat abans de la pandèmia i de reduir la seva taxa d’estalvi el 2022.

(Vegeu una versió extesa d'aquest article a caixabankresearch.com)

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/consum-i-demanda-embassada-quin-perfil-del-consumidor
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/consum-i-demanda-embassada-quin-perfil-del-consumidor
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El consum ha repuntat de forma considerable des del final de l’últim estat d’alarma al maig. En bona part, es tracta de consum 
embassat a conseqüència d’un estalvi forçós sense precedents, arran de les restriccions a l’activitat i a la mobilitat imposades des 
de l’inici de la pandèmia per controlar la propagació del virus. Gràcies a les dades internes i completament anonimitzades de 
CaixaBank,1 comprovarem que la recuperació de la despesa ha 
estat molt desigual entre els diferents sectors i també analitza
rem si hi ha diferències significatives entre consumidors amb 
diferents nivells de renda i edat.

En quins sectors ha repuntat més la despesa? Una anàlisi 
per nivells de renda i per edat

En concret, analitzem el creixement del consum des del mes de 
maig, quan va finalitzar l’últim estat d’alarma. Com es pot ob 
servar al primer gràfic, destaca la recuperació de la despesa en 
transport i, sobretot, en oci i restauració i en turisme. Així, 
doncs, els sectors més perjudicats per les restriccions (la majo
ria encara vigents en el 1T 2021) són els que més s’estan recu
perant.2 D’altra banda, els béns duradors (mobles, tèxtil, etc.) 
s’han beneficiat de forma molt més modesta del repunt del 
consum observat des del maig, com es veurà més endavant. En 
canvi, la despesa en béns de primera necessitat ha registrat 
una reculada (llevat del cas de les llars amb rendes més baixes), 
pel fet, en part, que aquests béns són substituïbles pels serveis 
oferts per la restauració.

Un altre aspecte que crida l’atenció és que, a la majoria de 
sectors, el rebot del consum ha estat més intens entre les per
sones amb rendes més baixes, quelcom que es pot explicar 
pel fet que són els col·lectius que ja hauran alliberat tota la 
seva demanda embassada el 2021.

Pel que fa a l’edat del consumidor, els patrons de consum són 
molt similars. No obstant això, tal com s’observa al segon 
gràfic, la substitució de béns de primera necessitat per l’oci i 
la restauració ha estat major entre els sèniors. Aquest 
col·lectiu és el que ha registrat taxes de creixement més ele
vades al sector dels béns de primera necessitat des de la 
irrupció de la pandèmia,3 de manera que és plausible que, 
quan s’hagin sentit més segurs, gràcies als avanços en la cam
panya de vacunació, hagin substituït una part d’aquesta des
pesa per despesa en restauració.

Per què els béns duradors no han repuntat tant?

En la primera part de l’article hem vist com la despesa en 
transport, en oci i restauració i en turisme ha repuntat de 

Quins sectors s’han beneficiat més de la demanda embassada?
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Notes: Les rendes baixes fan referència al 20% de la població amb ingressos més baixos; les rendes mitjanes-
baixes, al següent 20% de persones; les rendes mitjanes, al següent 20% amb encara més ingressos... i, així, 
successivament. Cada barra mostra la diferència entre l’evolució de la despesa acumulada entre el maig 
i el setembre del 2021 en relació amb la seva evolució en l’acumulat del gener a l’abril del 2021. En els dos 
casos, calculem la variació en relació amb el mateix període del 2019. Analitzar la recuperació del consum 
per sectors mitjançant aquesta diferència de variacions acumulades permet eliminar una part molt 
important del biaix procedent de l’acceleració en la substitució de l’efectiu per pagaments amb targeta 
que la pandèmia ha comportat i que hauria de ser similar en els dos períodes considerats. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.
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Notes: Joves fa referència a persones entre els 16 i els 29 anys; adults, a persones entre els 30 i els 59 anys,
 i sèniors, a persones de més de 60 anys. Cada barra mostra la diferència entre l’evolució de la despesa 
acumulada entre el maig i el setembre del 2021 en relació amb la seva evolució en l’acumulat del gener 
a l’abril del 2021. En els dos casos, calculem la variació en relació amb el mateix període del 2019. Analitzar 
la recuperació del consum per sectors mitjançant aquesta diferència de variacions acumulades permet 
eliminar una part molt important del biaix procedent de l’acceleració en la substitució de l’efectiu per 
pagaments amb targeta que la pandèmia ha comportat i que hauria de ser similar en els dos períodes 
considerats.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.

 
 

1. En particular, dades de pagaments amb targetes emeses per CaixaBank als terminals de punt de venda (TPV) de CaixaBank.
2. Una part d’aquest rebot s’explica per un efecte de base derivat del fet que el consum en aquests sectors va estar deprimit durant la primera part de l’any. No obstant 
això, les seves altes taxes de creixement en relació amb el període prepandèmia entre el maig i el setembre reforcen la hipòtesi que ha estat en aquests sectors on s’ha 
materialitzat la major part de la demanda embassada. Per a més informació, vegeu el monitor de consum de CaixaBank Research a https://www.caixabankresearch.
com/es/publicaciones/monitorconsumo.
3. Vegeu l’article «El consum de cada generació en temps normals... i en temps de pandèmia», al Dossier de l’IM05/2021.

https://www.caixabankresearch.com/ca/publicacions/monitor-consumo
https://www.caixabankresearch.com/ca/publicacions/monitor-consumo
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/consum-cada-generacio-temps-normals-i-temps-pandemia?index=
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manera significativa en els últims mesos. No obstant això, la 
recuperació dels béns duradors ha estat més continguda,4 un 
patró que observem als diferents subsectors que podem cap
turar amb les dades internes de CaixaBank (vegeu el tercer 
gràfic). A què és degut aquest fet?

En part, això és degut a la gran capacitat d’adaptació del sec
tor als canals de venda online, el creixement dels quals està 
sent notable i prolongat en el temps i ha esmorteït la caiguda 
de les vendes presencials (vegeu el quart gràfic). En aquest 
sentit, la recuperació de la despesa en béns duradors, tot i que 
existent, no ha estat tan intensa com en altres sectors, ja que la 
seva contracció durant la pandèmia va ser més suau.

Un segon factor té a veure amb les cadenes de subministra
ment i amb la capacitat de producció. El fet que la major part 
de la caiguda del consum durant la pandèmia s’expliqui per 
la imposició de restriccions5 ha provocat que la demanda 
s’hagi recuperat molt més ràpid en comparació amb les crisis 
precedents (de fet, els nivells de consum en totes les catego
ries de béns ja són superiors als nivells del 2019). No obstant 
això, en molts sectors, l’oferta no s’ha pogut recuperar tan 
ràpidament.

Aquest desajustament entre l’oferta i la demanda ha tensionat 
molt les cadenes de subministrament, en especial en el trans
port marítim. Al sector dels béns duradors, on el producte final 
és molt sovint fruit d’una llarga cadena de producció, aquesta 
situació és especialment rellevant. El preu per enviar un conte
nidor amb mercaderia amb vaixell s’ha disparat en els últims 
mesos i ha assolit cotes no vistes en els últims anys, quelcom 
que ha provocat que moltes empreses s’hagin quedat sense 
aprovisionaments per poder mantenir el nivell de producció 
(vegeu el cinquè gràfic).

Finalment, un altre aspecte que cal tenir en compte i que tam
bé està relacionat amb el desajustament entre l’oferta i la 
demanda ens porta a la Xina, la fàbrica del món. Les noves 
directrius marcades per Pequín sobre la contenció del consum 
d’energia per mantenir els preus a ratlla i per complir els objec
tius mediambientals han provocat que un nombre important 
d’empreses s’hagin vist obligades a reduir o, fins i tot, a aturar 
durant alguns dies la producció. Juntament amb el tensiona
ment de les cadenes de subministrament esmentat més 
amunt, les dues problemàtiques poden ser un risc a la baixa al 
mercat de béns duradors fins al final del 4T 2021.

Eduard Llorens i Jimeno,  
Javier Garcia-Arenas i Màxim Ventura Bolet

4. De fet, la recuperació és una mica inferior a la que mostra aquest article, ja que
inclou la despesa al sector de l’automoció, un dels més perjudicats pels colls 
d’ampolla presents actualment en l’oferta.
5. Vegeu el Focus «El paper del consum embassat en la recuperació de la zona de 
l’euro el 2021», a l’IM05/2021, o «El ahorro de los hogares durante la pandemia
y sus posibles efectos sobre la reactivación futura del consumo», al Boletín Eco
nómico 1/2021 del Banc d’Espanya.
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Notes: Cada barra mostra la diferència entre l’evolució de la despesa acumulada entre el maig i el setembre 
del 2021 en relació amb la seva evolució en l’acumulat del gener a l’abril del 2021. En els dos casos, calculem 
la variació en relació amb el mateix període del 2019. Analitzar la recuperació del consum per sectors
mitjançant aquesta diferència de variacions acumulades permet eliminar una part molt important del biaix 
procedent de l’acceleració en la substitució de l’efectiu per pagaments amb targeta que la pandèmia ha 
comportat i que hauria de ser similar en els dos períodes considerats.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.
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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 Banc Central Europeu i de la Reserva 
Federal. 

Per una recuperació 
menys desigual

En el Dossier s’analitza el  
grau de desigualtat que s’ha 
produït en aquesta crisi  
de la COVID-19.

Espanya: el 
desajustament entre 
l’oferta i la demanda de 
mà d’obra

A més de les disrupcions en 
les cadenes globals de subministrament,  
un altre factor que també podria limitar la 
velocitat a la qual es recuperarà l’activitat  
és el desajustament que es comença a 
detectar al mercat de treball. 

Monitor de consum 

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 
Immobiliari 2S 2021

Analitzem com s’està refent  
el sector de la crisi de la 
COVID-19, el seu impacte  
en la demanda estrangera 
residencial i en la inversió 
immobiliària comercial, i si hi ha risc  
de sobreescalfament en els mercats 
d’habitatge internacionals. 

Informe Sectorial  
Agroalimentari 2021 

Coneix la situació i les 
perspectives del sector 
agroalimentari a Espanya, la 
seva aposta per la 
sostenibilitat i com estan 
responent els sectors porcí i vitivinícola  
a la crisi per la pandèmia.
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