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Seria molt beneficiós per al conjunt de la població que hi hagués més empreses grans. Fa anys, si no dècades, que molts 
economistes intenten convèncer els empresaris i els responsables de dissenyar la política econòmica que cal dur a 
terme accions per estimular el creixement empresarial. Compten amb el suport aclaparador de l’evidència empírica, 
però l’empresa que els economistes han intentat dur a terme no ha donat resultats. A Espanya continua havent-hi 
poques empreses grans, sobretot si ho comparem amb els principals països desenvolupats. Sense cap mena de dubte, 
aquest és un dels principals motius pels quals la productivitat de l’economia espanyola continua sent relativament 
baixa. Dit d’una altra manera, aquest és un dels principals motius pels quals el PIB per capita, o el poder de compra de 
molts espanyols, es manté allunyat dels països de referència. El que no han aconseguit els economistes, ho aconseguirà 
la COVID?

Permeteu-me apuntar breument la relació entre dimensió empresarial i productivitat. La proporció d’empreses grans 
en una economia és rellevant, perquè aquestes empreses solen ser molt més productives. En xifres: les vendes per 
ocupat a les empreses de més de 250 treballadors són més del doble que en les més petites. Aquest és un patró que 
observem de forma generalitzada a tots els països desenvolupats. El nivell de productivitat és similar en empreses de 
la mateixa dimensió. El que canvia és el pes que tenen les unes i les altres en cada país. Per exemple, a Espanya, només 
un 0,13% de les empreses tenen més de 250 treballadors, mentre que, a Alemanya, aquesta xifra és 0,3 p. p. superior. 
La diferència sembla petita, és cert, però l’impacte que això té sobre la distribució de l’ocupació i sobre la producció és 
de primer ordre. A Alemanya, la proporció de persones que treballen en empreses grans és 10 p. p. superior, amb tot el 
que això comporta en termes de productivitat a nivell agregat.

Les empreses més grans són més productives, en part perquè són les que millor han sabut adaptar la seva estructura a 
les necessitats dels seus clients. Ja eren més productives quan eren petites i, gràcies a això, han crescut. Però, a més a 
més, que siguin més grans ha permès que explotessin les economies d’escala i, per tant, han millorat encara més la 
productivitat. Gràcies a una dimensió més gran, també poden invertir més en innovació, tant tecnològica com en 
actius intangibles, i poden formar els seus treballadors i oferir-los unes condicions laborals millors. L’ocupació sol ser de 
més qualitat (per exemple, la proporció de contractes indefinits és clarament superior), i la remuneració és substancial-
ment més elevada (un 50% superior en relació amb les empreses més petites).

Com he dit, la COVID actuarà de catalitzador perquè hi hagi una major proporció d’empreses grans? És probable. Hi 
havia tres factors latents que empenyien en aquesta direcció abans de la pandèmia i que s’han accelerat en els últims 
mesos. Primer, la digitalització de les empreses. L’enorme esforç inversor que això representa en alguns sectors, com el 
bancari, actua de dinamitzador de la concentració a nivell sectorial. La digitalització dels canals de venda també mul-
tiplica el mercat potencial al qual poden accedir les empreses. Ho hem constatat durant la pandèmia amb les pimes 
que han impulsat el canal de vendes on-line per esmorteir l’impacte de les restriccions. Quan s’han relaxat les restric-
cions, les vendes per aquest canal continuen creixent a doble dígit.

És probable que l’estructura de les empreses globals també canviï en els pròxims anys, i que això exigeixi una major 
dimensió empresarial. La pandèmia ha posat de manifest la importància de tenir una estructura productiva més resi-
lient, la qual cosa, segurament, passarà per diversificar geogràficament els centres de producció i, al mateix temps, per 
intentar acostar-se al màxim al client final. En definitiva, una estructura més complexa que, probablement, requerirà 
una dimensió més gran de les empreses per poder-lo dur a terme de manera òptima.

Finalment, la pandèmia també ha augmentat el nivell d’exigència dels diferents stakeholders de les empreses. Per 
exemple, els clients, els treballadors, els inversors i, en alguns sectors, també la regulació són cada vegada més exigents 
en matèria mediambiental. Les necessitats d’inversió que això implicarà en molts sectors també és probable que pres-
sionin a l’alça la dimensió òptima per operar.

Aquests són només alguns exemples de forces que fa anys que operen, però que la pandèmia ha accelerat. L’entorn 
financer i també el fet que, durant la pandèmia, les grans empreses han resistit molt millor la crisi són factors que 
donen un impuls addicional a l’augment de la dimensió empresarial. Un clar reflex de tot plegat és el nombre i el volum 
d’operacions de fusió i d’adquisició d’empreses, que han assolit màxims històrics a nivell global.

En aquest context, el Govern acaba d’aprovar la Llei Crea i Creix, que, entre altres coses, té com a objectiu millorar 
l’entorn regulador per afavorir el creixement empresarial. Per aconseguir-ho, és imprescindible assegurar-se que, en 
matèria laboral, fiscal o comptable, no es produeixen canvis substancials en els costos de les empreses en superar 
determinats llindars (com el nombre de treballadors o el volum de facturació). A vegades, actuacions que persegueixen 
un objectiu desitjable (per exemple, ajudar les empreses més petites) poden tenir efectes contraproduents. I aquells 
que afecten el creixement empresarial acaben sent molt perjudicials per al conjunt de la població.

Oriol Aspachs
Desembre 2021

La gran empresa
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Cronologia

 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: 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).
 Espanya: taxa d’estalvi de les llars (3T).
 Portugal: NPL (3T).
31 Portugal: avanç de l’IPC (desembre).

DESEMBRE 2021 GENER 2022

Agenda

 3  Portugal: activitat turística (novembre).
 4  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 

(desembre).
 7 Portugal: ocupació i atur (novembre).
    Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (desembre).
10 Portugal: xifra de negocis a la indústria (novembre).
11 Espanya: comptes financers (3T).
21 Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (novembre).
24 EUA: PIB (4T i 2021).
25-26  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
27 Espanya: enquesta de població activa (4T).
      Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (gener). 
28 Espanya: avanç del PIB (4T).
31 Espanya: avanç de l’IPC (gener).
     Portugal: avanç del PIB (4T).
      Portugal: producció industrial (desembre).
      Zona de l’euro: PIB (4T).

 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.

AGOST 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.

OCTUBRE  2021

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

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

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

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

JUNY 2021

SETEMBRE  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.

NOVEMBRE 2021

13  La Cimera del Clima COP26 tanca un nou acord cli-
màtic.

15  Crisi migratòria a la frontera entre Bielorússia i Polònia.
22  Noves restriccions a la mobilitat a Europa i extensió de 

la variant òmicron.

 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
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En aquest context, la pregunta és: com pot afectar la nova 
variant del virus el comportament dels preus? Si tenim en 
compte l’experiència del que va succeir el 2020, el descens 
de la demanda hauria de reduir la pressió sobre els mer-
cats de producció i comportar una davallada dels preus, 
començant pels de les primeres matèries. No obstant això, 
aquesta vegada pot ser diferent, perquè, amb la logística 
global molt tocada, qualsevol nova disrupció (tancament 
de ports a la Xina, etc.) podria introduir noves restriccions 
en el funcionament de les cadenes de valor, complicar la 
gestió d’existències i enquistar les tensions en el procés de 
formació de preus. Això complicaria l’incipient procés de 
normalització monetària, perquè els bancs centrals es tro-
barien entre l’espasa d’intentar mantenir molt laxes les 
condicions financeres i la paret d’afrontar un període més 
llarg del que s’esperava amb la inflació desviant-se de 
manera marcada dels objectius. La part més fràgil de l’es-
cenari continuaran sent els països emergents, en especial 
els dependents del turisme i amb necessitats de finança-
ment elevades a curt termini.

Per tant, a curt termini, la recuperació s’haurà d’enfrontar a 
un nou obstacle, que no hauria d’alterar la seva trajectòria, 
però que sí pot tornar a enterbolir el panorama econòmic 
en les properes setmanes, si més no fins que no disposem 
de tota la informació necessària per afinar les respostes 
sanitàries i de política econòmica. Les expectatives de les 
empreses i dels consumidors condicionaran la incidència a 
curt termini. A mitjà termini, es mantenen els factors que 
han anat consolidant la reactivació en els últims trimestres: 
efectivitat i capacitat d’adaptació de les vacunes, nivells 
d’estalvi elevats i condicions monetàries i fiscals molt ex -
pansives. Ens enfrontem a un nou alto en el camí, després 
del qual el cicle de negocis hauria de prosseguir en la via de 
la reactivació.

José Ramón Díez Guijarro

El cicle d’activitat s’enfronta, en els propers mesos, a l’enè -
sima prova de foc, tenint en compte: l’aparició de la nova 
variant de la pandèmia (òmicron), les restriccions a la 
mobilitat anunciades als països del centre d’Europa, l’acu-
mulació de sorpreses negatives en l’àmbit de la inflació i el 
deteriorament que continua mostrant la indústria arran de 
les disrupcions en les cadenes de subministrament. La sen-
sació és que s’hauran de revisar a la baixa, com a mínim, les 
previsions del 1T de l’any vinent, perquè afrontem un nou 
minicicle en què augmentaran les limitacions als movi-
ments de béns i de persones. Ara com ara, desconeixem 
des de la taxa de reproducció de la variant òmicron (esti-
macions inicials la xifren en nivells una mica superiors a la 
delta) fins al grau d’eficàcia de les vacunes (hi ha divisió 
d’opinions a la indústria sanitària). En tot cas, és aviat per 
estimar l’efecte net sobre l’activitat i cal tenir en compte 
que la capacitat de resposta dels agents i de les autoritats 
econòmiques ha anat millorant amb cada nou episodi de 
mutació de la COVID-19, en un procés continu d’adaptació 
i d’aprenentatge.

Aquesta vegada, la novetat és que l’aparició de la variant 
òmicron es produeix en un moment en què es van acumu-
lant les sorpreses negatives al vessant dels preus. Al 
novembre, la inflació de la zona de l’euro ha pujat fins al 
4,9% (el 2,6% la subjacent) i s’ha situat en màxims de les 
últimes dècades en països com Alemanya (el 6%) o Espa-
nya (el 5,6%), mentre que els preus industrials continuen 
escalant fins a nivells no vistos des dels xocs del petroli de 
la dècada dels setanta (el +32% a Espanya o el +19% a Ale-
manya a l’octubre). De manera que, fins i tot en els escena-
ris més favorables, no s’espera assolir un punt d’inflexió en 
el comportament de la inflació fins ben entrat l’any vinent. 
Com acaba de reconèixer el president de la Reserva Federal 
(Jerome Powell), la hipòtesi de transitorietat comença a 
perdre credibilitat, tenint en compte que el problema no 
sembla flor d’un dia, en especial als EUA, on els augments 
de preus dels components més volàtils es van filtrant a la 
resta de rúbriques de la cistella i les ràtios de rotació als 
llocs de treball (The big quit) se situen ja en el 3% de la força 
laboral (el 7% en sectors com l’hoteleria), la qual cosa pro-
voca escassetat de mà d’obra en molts segments del mer-
cat laboral. Estimem que, als EUA, la inflació tocarà sostre 
en nivells pròxims al 7% al final del 1T 2022, però el més 
important és que la subjacent s’aproximarà, en aquest 
moment, al 6%, la qual cosa pot obligar la Fed a intensificar 
el tapering, per, si és necessari, començar a apujar els tipus 
d’interès abans de l’estiu.

Un alto en el camí
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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 0,75 1,50

Líbor 3 mesos 3,62 0,90 1,91 0,23 0,15 0,83 1,65

Líbor 12 mesos 3,86 1,40 1,97 0,34 0,30 1,24 1,95

Deute públic 2 anys 3,70 0,96 1,63 0,13 0,40 1,00 1,60

Deute públic 10 anys 4,70 2,61 1,86 0,93 1,75 2,15 2,45

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 –0,28

Euríbor 12 mesos 3,40 1,07 –0,26 –0,50 –0,46 –0,35 –0,15

Alemanya

Deute públic 2 anys 3,41 0,45 –0,63 –0,73 –0,70 –0,40 –0,15

Deute públic 10 anys 4,30 1,69 –0,27 –0,57 –0,20 0,00 0,20

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 1,87 –0,36 –0,57 –0,29 –0,02 0,31

Deute públic 5 anys 3,91 2,39 –0,09 –0,41 –0,12 0,15 0,45

Deute públic 10 anys 4,42 3,40 0,44 0,05 0,40 0,60 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 –0,43 –0,05 0,34

Deute públic 5 anys 3,96 4,30 –0,12 –0,45 –0,21 0,21 0,54

Deute públic 10 anys 4,49 5,03 0,40 0,02 0,40 0,65 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 1,14 1,15 1,19

EUR/GBP (lliures per euro) 0,66 0,84 0,85 0,90 0,85 0,84 0,82

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 70,2 56,5 52,9

  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 6,0 4,5 3,8

Països desenvolupats 2,7 1,4 1,7 –4,5 5,1 3,9 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 1,6 –6,5 5,1 4,7 2,4

Alemanya 1,6 1,3 1,1 –4,9 2,6 4,5 2,2

França 2,2 0,9 1,8 –8,0 6,8 4,0 1,9

Itàlia 1,5 –0,4 0,4 –9,0 6,2 4,5 2,5

Portugal 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,3 4,9 2,6

Espanya 3,7 0,5 2,1 –10,8 4,4 5,9 3,5

Japó 1,4 0,5 0,0 –4,7 1,8 2,4 1,1

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

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 –2,5 5,3 4,9 3,0

INFLACIÓ

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

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

Estats Units 2,8 1,8 1,8 1,2 4,6 4,7 1,9

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

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

França 1,9 1,3 1,3 0,5 2,1 2,4 1,4

Itàlia 2,4 1,5 0,6 –0,1 1,8 2,3 1,4

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

Espanya 3,2 1,4 0,7 –0,3 2,9 2,6 1,3

Japó –0,3 0,4 0,5 0,0 –0,2 0,8 0,7

Regne Unit 1,6 2,4 1,8 0,9 2,3 2,6 1,6

Països emergents 6,7 5,6 5,1 5,1 5,5 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 4,9 5,3 3,2

  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 4,4 2,4

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 4,4 3,2

Exportació de béns i serveis 5,2 4,0 4,1 –18,7 7,5 11,9 5,7

Importació de béns i serveis 3,6 2,5 5,0 –12,2 8,4 9,7 6,8

Producte interior brut 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,3 4,9 2,6

Altres variables

Ocupació 0,4 –0,6 1,2 –1,9 2,7 0,7 0,2

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

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 4,6 5,7 3,6

Consum de les AP 5,0 1,0 2,0 3,3 3,1 0,8 –0,4

Formació bruta de capital fix 5,6 –1,9 4,5 –9,5 3,6 7,1 5,3

Béns d’equipament 4,9 0,0 3,2 –12,9 14,4 6,5 4,3

Construcció 5,7 –3,8 7,1 –9,6 –2,7 7,5 5,9

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

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

Importació de béns i serveis 7,0 0,1 1,2 –15,2 11,1 6,3 4,2

Producte interior brut 3,7 0,5 2,1 –10,8 4,4 5,9 3,5

Altres variables

Ocupació 3,2 –0,7 2,6 –7,6 6,5 4,3 2,3

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

Índex de preus de consum 3,2 1,4 0,7 –0,3 2,9 2,6 1,3

Costos laborals unitaris 3,0 0,3 3,1 5,0 1,5 0,6 1,1

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 –7,7 –5,3 –3,9

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

  Previsions
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El focus dels inversors: inflació  
i òmicron

Més volatilitat arran dels dubtes sobre la visió de transitorie-
tat i el risc òmicron. Els senyals de tensionament en les pres-
sions inflacionistes i les possibles implicacions sobre la política 
monetària van ser, una vegada més, els temes dominants als 
mercats. El discurs dels bancs centrals sobre la transitorietat en 
el repunt de la inflació es va veure desgastat per la persistència 
dels colls d’ampolla, pels alts preus de l’energia i pels senyals 
que aquestes pressions s’estan estenent a altres components 
de l’IPC. Mentrestant, el descobriment de la nova variant de la 
COVID, l’òmicron, va generar temor entre els inversors per 
l’impacte que pot tenir sobre el creixement econòmic pel risc 
que pugui comportar noves restriccions i exacerbar les distor-
sions en l’oferta. No sorprèn que, en aquest context, la volatili-
tat s’hagi incrementat de forma una mica més notable en els 
actius de renda fixa i en les divises. En la renda variable, la incer-
tesa per la variant òmicron va generar caigudes substancials a 
les borses al final del mes.

Els inversors descompten dues pujades de tipus per part de 
la Fed el 2022. Als EUA, les expectatives d’inflació i els tipus 
d’interès en el deute sobirà van reprendre un to alcista, des-
prés de la sorpresa positiva en la dada de l’IPC de l’octubre i de 
la solidesa del mercat laboral. Aquest comportament, però, va 
ser interromput en les últimes sessions del mes pel xoc òmi-
cron i per la conseqüent recerca de refugi per part dels inver-
sors. Així, el treasury a 10 anys va tancar el mes de novembre 
amb una caiguda d’11 p. b., fins a l’1,44%. De cara al final de 
l’any, un altre factor important serà l’aprovació (o la suspensió) 
d’un nou sostre de deute abans del 15 de desembre. Per la 
seva banda, als mercats monetaris, es descompta que la Fed 
respondrà amb dues pujades dels tipus oficials el 2022 quan 
finalitzi el tapering, el qual, segons el pla presentat en la reunió 
del novembre, culminaria cap a la meitat de l’any. Les nostres 
previsions també preveuen dues pujades de tipus el 2022. 
Mentrestant, el president nord-americà, Joe Biden, va anun-
ciar que Jerome Powell es mantindrà al capdavant de la Fed un 
segon mandat.

El BCE, ferm en el seu discurs de transitorietat. Els discursos 
dels membres del Consell de Govern van confirmar una posició 
ferma sobre la visió de transitorietat en el repunt dels preus, al 
mateix temps que es descarten pujades en els tipus oficials el 
2022. En canvi, els mercats descompten la primera pujada de 
tipus depo (10 p. b.) entre el final d’enguany i l’inici del 2023. En 
la reunió del desembre, és probable que el BCE prolongui les 
TLTRO amb condicions menys favorables que les actuals i que 
anunciï que el final del PEPP al març vinent podria ser compen-
sat, en part, per majors compres sota el programa de compres 
APP. La fermesa del BCE sobre la transitorietat de la inflació, 
d’una banda, i el deteriorament en l’emergència sanitària, de 
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l’altra, s’han reflectit en un afebliment considerable de l’euro en 
relació amb el dòlar. Així mateix, la rendibilitat dels bons sobi-
rans ha reculat de forma generalitzada.

Els mercats emergents acceleren les pujades de tipus. La for-
talesa del dòlar i les perspectives entre els inversors sobre una 
retirada més agressiva dels estímuls per part de la Fed han afe-
git pressió a molts dels bancs centrals dels països emergents 
per aprovar una nova ronda de pujades de tipus oficials. Les 
mesures, però, no van ser suficients per evitar l’afebliment de 
les seves monedes, la depreciació de les quals continua exer-
cint pressió alcista sobre les respectives taxes d’inflació. En con-
seqüència, segons l’Institut Internacional de Finances, els flu-
xos de cartera nets cap a les economies emergents es van 
moderar a l’octubre fins als 24.900 milions de dòlars (en relació 
amb els 31.800 del setembre). No obstant això, Turquia conti-
nua sent la gran excepció. El banc central va rebaixar per tercer 
mes consecutiu el tipus oficial en 100 p. b., la qual cosa va afe-
blir la cotització de la lira fins a mínims històrics.

El retorn del fantasma del gas natural i l’enfonsament del 
petroli. Després de mostrar una certa estabilització a l’octubre, 
el preu del gas natural va reprendre la tendència alcista amb un 
repunt del 42% al final del mes (prenent com a referència el TTF 
holandès). Entre els factors que van incidir en aquest compor-
tament van destacar, d’una banda, la decisió de les autoritats 
alemanyes de suspendre de forma temporal la certificació del 
gasoducte rus Nord Stream 2 i, de l’altra, la falta d’un augment 
significatiu en el subministrament a Europa per part de la russa 
Gazprom. Al mercat de petroli, el preu del barril de Brent va 
mostrar un comportament molt volàtil, guiat pel temor a la 
repercussió que, en els propers mesos, pugui tenir la variant 
òmicron sobre la demanda i per la possible revisió de l’oferta de 
l’OPEP en la reunió del desembre, la qual cosa va desencadenar 
el descens del preu fins als 70 dòlars al final de novembre, nivell 
no vist des de l’agost.

L’òmicron interromp el bon moment de les borses. La sacseja-
da dels mercats iniciada al Black Friday, en coneixe’s les notícies 
sobre l’òmicron, va ser suficient per revertir el bon comporta-
ment que havien mostrat les borses internacionals al llarg del 
mes, després de la positiva campanya de resultats empresarials 
del 3T a banda i banda de l’Atlàntic. De fet, per tercer trimestre 
consecutiu, en el cas de les companyies de l’S&P 500, els bene-
ficis empresarials van superar les previsions del consens 
d’analistes. En balanç, els principals índexs borsaris tancaven el 
mes amb caigudes clares, de l’1% per a l’S&P 500 i al voltant del 
4% tant a Europa (el –8% per a l’Ibex 35) com als mercats emer-
gents. Ara com ara, la cautela ha prevalgut entre els inversors, 
que es mantenen a l’espera de nova informació per poder 
dimensionar el risc que pot significar l’òmicron en les previsions 
de beneficis.
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Tipus d’interès (%)

30-novembre 31-octubre 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 –0,57 –0,55 –2 –2,8 –4,7

Euríbor 12 mesos –0,51 –0,46 –5 –0,6 –1,8

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,79 –0,65 –14 –7,4 –11,0

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,74 –0,59 –15 –3,7 –1,9

Deute públic a 10 anys (Alemanya) –0,35 –0,11 –24 22,0 17,9

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,40 0,61 –21 35,2 28,0

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,33 0,52 –19 30,0 25,4

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,17 0,13 4 –6,5 –5,9

Líbor 12 mesos 0,38 0,36 2 4,1 4,9

Deute públic a 1 any 0,22 0,12 10 11,4 11,7

Deute públic a 2 anys 0,57 0,50 7 44,4 39,9

Deute públic a 10 anys 1,44 1,55 –11 53,1 51,8

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

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

Variació acum.  
el 2021 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 57 51 7 9,6 10,8

Itraxx Financer Sènior 68 58 9 8,6 10,4

Itraxx Financer Subordinat 130 113 16 18,8 22,3

Tipus de canvi

30-novembre 31-octubre Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,134 1,156 –1,9 –7,2 –6,1

EUR/JPY (iens per euro) 128,320 131,770 –2,6 1,7 1,9

EUR/GBP (lliures per euro) 0,853 0,845 0,9 –4,6 –5,2

USD/JPY (iens per dòlar) 113,170 113,950 –0,7 9,6 8,5

Primeres matèries 

30-novembre 31-octubre Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 564,2 571,2 –1,2 27,1 32,1

Brent ($/barril) 70,6 84,4 –16,4 36,2 48,8

Or ($/unça) 1.774,5 1.783,4 –0,5 –6,5 –2,2

Renda variable

30-novembre 31-octubre Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2021 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 4.567,0 4.605,4 –0,8 21,6 24,7

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 4.063,1 4.250,6 –4,4 14,4 15,3

Ibex 35 (Espanya) 8.305,1 9.057,7 –8,3 2,9 2,0

PSI 20 (Portugal) 5.433,1 5.732,0 –5,2 10,9 18,4

Nikkei 225 (Japó) 27.821,8 28.892,7 –3,7 1,4 3,9

MSCI emergents 1.212,4 1.264,8 –4,1 –6,1 –0,9
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La recuperació econòmica global: 
el joc del fred i calent

Nova variant, mateix missatge: és important que la vacunació 
arribi a tothom. Al llarg dels dos últims anys, la pandèmia ens ha 
anat ensenyant que, malgrat que sembli que tots els països són 
davant un mateix fenomen, el seu impacte no és igual per a tots. 
A punt d’entrar en l’època nadalenca i en els mesos de fred a 
l’hemisferi nord, Europa s’enfronta a una nova onada de conta-
gis i comprova l’impacte de les vacunes: el repunt de contagis i 
de la mortalitat és molt més fort als països i a les regions amb 
percentatges de vacunació més baixos. Així mateix, les noves 
variants del coronavirus tampoc donen senyals de treva en altres 
regions del món. Estructures econòmiques diferents, avanços 
desiguals en els programes de vacunació i polítiques sanitàries 
diferenciades ens fan preveure que el seu impacte se sentirà al 
llarg dels propers mesos. Així, doncs, el virus continuarà sent el 
principal risc per a les perspectives econòmiques, pel que signi-
fica en termes de canvi d’hàbits de consum, d’oci i de treball o 
per l’impacte que pugui continuar exercint sobre les cadenes 
globals d’aprovisionament. A això cal afegir la crisi energètica, 
que, juntament amb la logística, afegeix pressió a una inflació ja 
tensionada. Si un any enrere encertàvem la previsió que la vacu-
nació impulsaria l’activitat econòmica, el seu indubtable efecte 
positiu tampoc ha pogut portar un miracle econòmic, sobretot 
tenint en compte que s’ha desplegat de forma desigual. Així, 
entre hemisferi nord i sud, entre economies avançades i emer-
gents, entre poblacions més i menys vacunades, el panorama 
que trobem a les portes de celebrar aquestes dates tan assenya-
lades presenta tants colors com les llums nadalenques.

ECONOMIES AVANÇADES

L’economia nord-americana entre senyals de vitalitat i de 
sobreescalfament. Després d’una desacceleració clara en el 3T 
(d’un creixement intertrimestral de l’1,6% en el 2T, l’economia 
nord-americana va passar a créixer un modest 0,5% en el 3T), 
alguns indicadors per al 4T van sorprendre en positiu. En aquest 
sentit, van destacar, en particular, les dades de sentiment empre-
sarial i del mercat laboral. En aquest últim àmbit, a l’octubre, es 
van generar 531.000 llocs de treball, mentre que la taxa d’atur va 
mantenir el descens, fins al 4,6%. Per la seva banda, l’índex de 
sentiment empresarial compost (PMI) es va mantenir en zona 
expansiva al novembre i va marcar una modesta reculada en 
relació amb l’octubre (56,5 vs. 57,6). Malgrat confirmar els vents 
favorables de l’economia nord-americana, l’enquesta mostra 
augments significatius en els costos de producció, que, tard o 
d’hora, s’aniran traslladant a preus més elevats per al consumi-
dor, i confirma la tensió pel costat de l’oferta, a causa de 
l’escassetat de subministraments i de disponibilitat de mà 
d’obra. Les dinàmiques salarials (els salaris van avançar el 4,9% 
interanual a l’octubre) remarquen les preocupacions sobre el 
sobreescalfament de l’economia. En aquest context, el Congrés 
va aprovar, finalment, el vessant d’infraestructures del Pla Biden, 
per valor d’1,2 bilions de dòlars. Així mateix, la Cambra de Repre-
sentants va aprovar el paquet de despesa social i climàtica d’1,75  
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bilions. Aquesta proposta, però, ha de passar pel Senat i és pro-
bable que torni a la Cambra, de manera que el camí fins a 
l’aprovació final encara és llarg.

Preocupa la inflació als EUA, mentre que, a la zona de l’euro, 
els senyals són més tebis. La inflació nord-americana va tornar 
a sorprendre en positiu, amb una pujada de 0,8 p. p. a l’octubre, 
fins al 6,2%, mentre que la subjacent es va situar en el 4,6%. Des-
taca, en particular, l’augment generalitzat de preus de gairebé 
tots els components, símptoma més evident de l’escassetat 
d’oferta, provocada per les dificultats en les cadenes de submi-
nistrament i per la «Gran Renúncia», quan la rigidesa de l’oferta 
de treball després de la pandèmia està incrementant les pres-
sions sobre els preus. Les dades més recents suggereixen que 
aquestes pressions s’estendran al primer semestre del 2022, la 
qual cosa ens empeny a augmentar de forma substancial les 
previsions d’inflació per als EUA (del 3,6% al 4,6% la general i del 
3,2% al 4,3% la subjacent el 2022). En aquest entorn, la Reserva 
Federal hauria de començar a apujar tipus al llarg del 2022 (dues 
vegades, segons les nostres previsions més recents). Per la seva 
banda, a Europa, les perspectives inflacionistes ens ofereixen 
una imatge una mica diferent, tot i que comparteix alguns fac-
tors comuns amb els EUA, com els elevats preus de l’energia i els 
colls d’ampolla globals. En concret, la inflació general de la zona 
de l’euro es va situar en el 4,9 al novembre, i la subjacent va arri-
bar al 2,6%. A la zona de l’euro, no només no s’estan produint 
encara les pressions pel costat del mercat de treball, sinó que, a 
més a més, una part de la inflació s’esvairà de forma mecànica a 
partir del gener del 2022, quan es desfaci l’efecte de base de la 
retallada temporal de l’IVA a Alemanya en el segon semestre del 
2020. En aquest sentit, haurem d’esperar fins al 2023 per obser-
var pujades de tipus per part del BCE (per a més detalls, vegeu la 
conjuntura de Mercats financers).

Es refreda el clima, però el sentiment econòmic a Europa es 
manté abrigat. Mentre que l’augment de contagis en diversos 
països europeus preocupa, milions de ciutadans tornen a confi-
naments generalitzats. No obstant això, els indicadors de con-
fiança europeus donen senyals de millora: els PMI del novembre 
van sorprendre en positiu a Alemanya (52,8 vs. 52,0), a França 
(56,6 vs. 54,7) i al conjunt de la zona de l’euro (55,8 vs. 54,2). Així 
i tot, aquests indicadors no recullen encara l’impacte de 
l’enduriment de les restriccions sanitàries. El que sí que recullen 
són les pressions alcistes dels preus, ja que les expectatives per 
als costos de producció marquen màxims històrics, en part, 
davant la crisi en les cadenes globals de subministrament. En 
aquest sentit, els colls d’ampolla en aquestes cadenes afecten 
en particular el «motor alemany», atesa la seva elevada exposi-
ció al sector industrial, en particular a la indústria automotriu, 
molt integrada en les cadenes globals de valor. Així mateix, 
l’índex Ifo de confiança empresarial alemany va encadenar una 
nova caiguda (la cinquena consecutiva, fins als 96,5 punts), la 
qual cosa indica importants riscos a la baixa per al creixement de 
l’economia alemanya en els propers trimestres. De fet, per al 
conjunt de la zona de l’euro, els riscos sobre les nostres previ-
sions de creixement també són a la baixa (el 5,1% el 2021 i el 
4,7% el 2022), pels nous rebrots i per la persistència dels proble-
mes globals d’oferta.  
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L’economia nipona torna a la zona de contracció. L’activitat de 
l’economia japonesa viu un 2021 en roda dentada, moguda en 
funció dels avanços de la pandèmia i dels obstacles en les cade-
nes globals de subministrament. El PIB japonès va recular el 
0,8% intertrimestral en el 3T (el +1,4% interanual), després d’un 
modest avanç del 0,4% intertrimestral en el 2T (i una caiguda de 
l’1,1% en el 1T). No obstant això, la reobertura recent de nom-
broses activitats econòmiques hauria de dur de nou l’activitat 
nipona al terreny expansiu en el 4T.

ECONOMIES EMERGENTS

La Xina s’enfronta a una massa d’aire fred amb ràfegues del 
sector immobiliari. L’economia xinesa continua donant senyals 
mixtos entre l’esclat de la crisi al sector immobiliari i la recupera-
ció de la producció industrial i de les vendes al detall, i després 
de la disminució de les pressions causades pel costat de l’oferta 
per la crisi energètica i per les restriccions sanitàries imposades. 
No obstant això, el sector immobiliari continua pesant sobre 
l’evolució de l’activitat xinesa, la qual cosa continua afectant  la 
inversió, els actius fixos de la qual han caigut a l’octubre (el 
–2,5% interanual, en relació amb el –1,7% del setembre). En un 
entorn regulador particularment desfavorable per a les empre-
ses amb ràtios d’endeutament elevades, la crisi al sector conti-
nuarà sent un risc important per a l’economia, tenint en compte 
el seu significatiu efecte arrossegament. No obstant això, les 
autoritats xineses ja estan adoptant mesures per contenir els 
efectes d’aquesta crisi, com ho demostren el relaxament 
d’algunes regulacions als mercats immobiliari i hipotecari i 
l’augment de l’emissió de deute per part dels governs locals. 
Malgrat alguna turbulència a curt termini, s’espera que el creixe-
ment de la Xina es mantingui al voltant del 5% el 2022.

Els emergents, particularment exposats a la calor de la infla-
ció. Malgrat que gairebé totes les economies emergents recupe-
raran previsiblement els nivells de PIB prepandèmia al llarg del 
2022, el repunt de la inflació continua llastant les seves perspec-
tives econòmiques, ja que afecta els fluxos financers cap a 
aquestes economies i implica un enduriment de les polítiques 
monetàries. Malgrat la disparitat significativa entre països, la 
resposta fiscal i les caigudes del PIB associades a la pandèmia 
van comportar un augment de gairebé 10 p. p. en el deute públic 
de les economies emergents (del 54,7% del PIB el 2019 al 64,3% 
el 2021, segons l’FMI). Així mateix, enguany, les discrepàncies en 
les polítiques monetàries també han estat clares. Per exemple, 
si, d’una banda, el Brasil es «va avançar» a la corba de  tipus el 
2021, amb augments significatius de tipus d’interès per part del 
banc central, els desequilibris fiscals preocupen a mitjà termini, 
de l’altra, a Turquia, malgrat el baix nivell de deute, les retallades 
recents de tipus d’interès han intensificat la forta depreciació de 
la lira turca i, si hi ha un repunt més gran de la inflació, podrien 
forçar una inversió de la tendència de la política monetària al 
llarg del 2022. En aquest entorn, el tapering dels bancs centrals 
de les economies avançades, la inestabilitat política i l’alentiment 
de l’economia xinesa continuaran també pesant sobre les pers-
pectives econòmiques.
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Estructura econòmica i resistència als xocs a la zona de l’euro

La pandèmia de la COVID-19 va comportar, com ja és 
sabut, un xoc sanitari, social i econòmic sense precedents, 
amb un impacte molt dispar entre les economies de la 
zona de l’euro, malgrat les contundents polítiques econò-
miques implementades per contrarestar els danys. Aques-
tes diferències es poden explicar, principalment, per la 
duresa de les restriccions, per l’estructura econòmica sec-
torial, per la situació de partida de cada economia i, fins i 
tot, per la qualitat de les institucions.1

De les dificultats viscudes pels sectors de serveis 
amb més interacció social...

Pel que fa a la composició sectorial, la naturalesa de les 
me  sures implementades per frenar l’avanç del virus va 
castigar amb especial duresa les activitats amb un elevat 
component d’interacció social (turisme, hoteleria, entrete-
niment...).2 De fet, durant la crisi (des del 4T 2019 al 1T 
2021), les caigudes d’activitat més intenses es donen als 
països on el pes d’aquests sectors és més gran en termes 
de VAB. Si ens centrem en els quatre grans, només a Ale-
manya el pes d’aquestes branques el 2019 era clarament 
inferior a la mitjana de la zona de l’euro (del 19,8%, en rela-
ció amb el 22,4%); a França, se situaria a la vora de la mitja-
na (el 20,6%), mentre que, a Itàlia i a Espanya, la superaven 
clarament (el 25,5% i el 28,5%, respectivament).

És cert que aquests sectors van registrar una recuperació 
important a partir del 2T 2020, quan es va començar a 
aixecar les restriccions, però el càstig patit arran del «gran 
confinament» ha deixat seqüeles una mica més persis-
tents. Més d’un any després de l’inici de la crisi, l’activitat al 
comerç, a l’hoteleria, a la restauració i a l’oci a la zona de 
l’euro és encara més de l’11% inferior al nivell precrisi. En 
canvi, la indústria (sense la construcció), els serveis finan-
cers, la comunicació i el sector públic ja han superat en el 
2T 2021 els nivells precrisis.

Aquest comportament dispar dels diferents sectors de 
l’economia també ha afectat l’ocupació, impacte que hau-
ria estat encara més sever sense les importants polítiques 
econòmiques implementades (com els mecanismes de 
regulació temporal d’ocupació), tal com ho reflecteix el 
comportament de l’ocupació i de les hores treballades. 
Segons les dades d’Eurostat, entre el 4T 2019 i el 2T 2021, 
als sectors més «socials», el nombre de llocs de treball va 
caure el 5,2%, mentre que el descens en les hores treballa-
des s’ajusta millor a la reculada patida per la seva activitat 
(el 10,8%).

1. Vegeu l’informe de Bruegel (2020), «Why has Covid-19 hit different 
European Union economies so differently», Policy Contribution, núm. 18, 
setembre.
2. Vegeu BCE (2021), «The heterogeneous economic impact of the pande-
mic across euro area countries», ECB Economic Bulletin, 5/2021.
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risc important a la baixa per a les previsions de creixement 
alemany.

És cert que els problemes de subministrament afecten 
tots els països de la zona de l’euro, i això explica la forta 
desacceleració que s’anticipa en tots els casos de cara al 
4T. No obstant això, l’estructura econòmica d’Alemanya la 
fa molt més vulnerable a aquests colls d’ampolla, la qual 
cosa explica el deteriorament que han mostrat les seves 
perspectives de creixement.

La bona notícia és que aquesta situació és temporal i que, 
quan es resolgui el desajustament d’oferta, la indústria 
alemanya podrà tornar a funcionar a ple rendiment, so -
bretot si es té en compte que, ara com ara, la demanda 
gau  deix d’una salut excel·lent: a Alemanya, les comandes 
industrials superen en més del 30% la capacitat actual de 
la seva producció, el màxim desajustament mai registrat.

En balanç, tot fa pensar que, a la zona de l’euro, el creixe-
ment es frenarà sensiblement en el 4T per culpa dels colls 
d’ampolla, tot i que, ara com ara, confiem que s’assoleixin 
taxes intertrimestrals superiors a la mitjana a llarg termini. 
En qualsevol cas, la incertesa encara és molt elevada, i els 
riscos es concentren a la baixa. De fet, la ràpida expansió 
del virus a Europa ha forçat l’adopció de mesures dràsti-
ques: Àustria ha confinat tot el país, almenys, durant 20 
dies, i Alemanya podria aplicar una llei que prohibeixi als 
no vacunats realitzar determinades activitats. Si aquestes 
mesures es generalitzen, el creixement a la zona de l’euro 
en els propers mesos es veuria força afectat, la qual cosa 
podria tenir conseqüències en l’actual full de ruta del BCE.

Rita Sánchez Soliva

Analitzant el comportament dels sectors de l’hoteleria, de 
la restauració i de l’oci a les quatre grans economies, 
s’aprecia el mateix patró de comportament, tot i que amb 
una intensitat diferent. A Alemanya, l’activitat conjunta 
d’aquests sectors era, en el 2T 2021, el 8,0% inferior al ni -
vell pre-COVID, en relació amb la forta correcció a Espanya 
(el 22% inferior) i a França (el 15% inferior); mentre que, a 
Itàlia, va assolir una recuperació important en el 2T 2021, 
quan es va situar només el 9,7% per sota del nivell precrisi 
(en relació amb el 18% del 1T 2021). Aquesta diferenciació 
s’explica, en gran part, per la desigual rellevància que el 
turisme internacional té a cada país.

Per la seva banda, l’evolució seguida per les hores treba-
llades en aquests sectors més socials també reflecteix el 
diferent patró econòmic de cada país. Així, a França, entre 
el 4T 2019 i el 2T 2021, als sectors més socials, les hores 
treballades van caure més del 14% i concentren gairebé el 
75% de les hores perdudes en el total de l’economia; a 
Itàlia i a Espanya, les hores van caure el 12% i el 9,0%, res-
pectivament, percentatges que, en els dos casos, expli-
quen gairebé el 90% de la caiguda d’hores total. A Ale-
manya, per la seva banda, malgrat que les hores en aquests 
sectors van recular gairebé el 10%, amb prou feines expli-
quen el 60% de la pèrdua d’hores total.

... a les dificultats de la indústria pels desajustaments 
d’oferta globals

Tenint en compte aquestes dades, es podria suposar que 
les economies amb un pes menor d’aquests sectors 
«socials» es trobaven més ben posicionades per superar 
els estralls de la crisi. I, en aquest sentit, Alemanya es tro-
bava al capdavant... fins a l’estiu. Si, en un primer moment, 
l’elevat pes de la indústria va limitar l’impacte de la crisi, 
ara, la falta de subministraments causada per les disrup-
cions de les cadenes d’oferta globals l’estan penalitzant 
amb especial duresa.

En el 2T i en el 3T 2021, el creixement alemany ja va ser 
in  ferior a l’esperat, mentre que França i Itàlia van sorpren-
dre positivament. No és casualitat que, en aquests últims 
països, el pes de la indústria en les seves economies (el 
14% i el 20%, respectivament) sigui inferior al d’Alemanya 
(el 26%). A més a més, la importància del sector automobi-
lístic alemany (més del 20% de la indústria) també juga en 
contra seva: gairebé el 90% dels fabricants de cotxes ale-
manys reconeixien, a l’octubre, que patien problemes de 
proveïment. Fins avui, i segons les estimacions de l’Ifo, les 
pèrdues ocasionades per aquests colls d’ampolla a la in -
dústria alemanya en conjunt ascendeixen a gairebé 40.000 
milions d’euros, més de l’1,0% del PIB anual. I no solament 
això: segons l’Ifo, aquests problemes de proveïment es 
po  drien prolongar uns altres 8 mesos per al total de la 
indústria i podrien arribar als 10 mesos a la indústria quí-
mica i a la de l’automòbil. Si això es fes realitat, la indústria 
patiria pèrdues properes al 2,0% del PIB anual el 2022, un 
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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 14,7 13,4 14,9

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 5,6 5,6 4,6 5,1

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 1.555 1.573 1.530 1.520,0

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 4,6

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

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

Preus

Inflació general 1,8 1,2 1,2 1,9 4,8 5,3 5,3 5,4 6,2

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

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 1,3 – – –

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 –3,2

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 2,7

Balança comercial 1 (% PIB) –0,3 0,1 0,1 0,2 0,7 0,4 0,6 0,4 0,2

Preus

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

Inflació subjacent 0,6 0,2 –0,4 0,0 –0,9 –0,5 –0,5 –0,5 –0,7

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 4,9

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

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 1,2 421 524 524 621 607 635 602 634 661,0

Exportacions 0,5 3,6 16,6 48,9 30,7 24,4 25,6 28,1 27,1

Importacions –2,7 –0,6 5,7 29,3 43,8 25,9 33,1 17,6 20,6

Preus

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

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 12,6 2,4 1,5 2,5 ...
Producció industrial (variació interanual) –1,3 –8,6 –1,5 3,6 23,6 5,9 4,9 5,2 ...
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 58,6 ...
PMI serveis 52,7 42,5 45,0 46,9 54,7 58,4 59,0 59,0 ...

Mercat de treball
Ocupació (persones) (variació interanual) 1,3 –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 7,4 ...

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

PIB real (variació interanual) 1,6 –6,5 –4,4 –1,2 14,2 3,9 – – –
Alemanya (variació interanual) 1,1 –4,9 –2,9 –3,0 10,0 2,5 – – –
França (variació interanual) 1,8 –8,0 –4,3 1,5 18,8 3,3 – – –
Itàlia (variació interanual) 0,4 –9,0 –6,6 –0,6 17,1 3,9 – – –

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 4,1
Subjacent 1,0 0,7 0,2 1,2 0,9 1,4 1,6 1,9 2,1

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

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 1,8 1,5 2,1 2,5
Crèdit a les llars 2,3 3,4 3,2 3,1 3,1 3,9 4,1 4,2 4,1 4,1
Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 4 (%) 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 ...

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 1,3 1,3 ...

Dipòsits
Dipòsits a la vista 8,0 12,9 15,2 16,1 12,4 11,4 11,4 11,5 11,1
Altres dipòsits a curt termini 0,3 0,6 1,4 1,0 –0,6 –2,0 –1,5 –2,5 –1,6
Instruments negociables –1,9 8,1 15,5 13,8 12,2 9,6 12,1 6,8 11,1
Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 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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L’economia espanyola trampeja la 
nuvolada en el tram final de l’any

Malgrat la nova variant òmicron, la pandèmia a Espanya es 
man  té controlada. L’aparició de la nova variant ha generat un 
re  punt de la incertesa, un augment de les restriccions a nivell 
glo  bal i volatilitat als mercats financers. A això s’afegeix un aug-
ment dels contagis a Europa. Malgrat aquestes notícies adver-
ses, la situació epidemiològica a Espanya es manté controlada i 
millor que en altres economies europees amb taxes de vacuna-
ció inferiors, on està augmentant amb més força la incidència 
acumulada (com Alemanya o Àustria). Així i tot, els indicadors 
de contagis i de pressió hospitalària nacionals repunten lleuge-
rament, tot i que es mantenen en nivells moderats. Així, al final 
de novembre, la incidència acumulada se situava ja al voltant 
dels 200 contagis per 100.000 habitants (nivell de risc mitjà). La 
mortalitat, per la seva banda, continua en cotes molt baixes, 
grà    cies al gran èxit de la campanya de vacunació. Malgrat que 
po  dem parlar de «sisena onada», l’alt percentatge de vacunats 
implica que serà menys virulenta que les anteriors. És cert que, 
en algunes comunitats autònomes, es podrien imposar algu-
nes restriccions, quirúrgiques i selectives, per tal d’assegurar el 
Nadal, però no es tornarà a les restriccions de mobilitat genera-
litzades viscudes durant l’estat d’alarma. A més a més, ja s’ha 
co  mençat a administrar la dosi de reforç als col·lectius de major 
risc. En el pla econòmic, l’actual situació epidemiològica global 
podria tenir un cert impacte sobre la nostra economia a través 
de l’esmentat repunt d’incertesa o de disrupcions en els fluxos 
comercials globals i en els fluxos turístics.

La recuperació continua i es consolidarà el 2022. Preveiem que, 
després de la bona dada de PIB del 3T (un avanç intertrimestral 
notable del 2,0%, tot i que inferior al previst), l’economia conti-
nuarà creixent en els propers trimestres a un bon ritme. No obs-
tant això, la dada del 3T, inferior a l’esperada, i els factors que 
afecten actualment l’economia –augment de la inflació pel 
component energètic i disrupcions en les cadenes de subminis-
trament– ens empenyen a revisar a la baixa el creixement del 
PIB, fins al 4,4% el 2021. De cara al 2022, esperem que, en el 1T, 
l’economia encara es vegi una mica llastada per la tempesta ener-
gètica i pels colls d’ampolla, però creiem que, a partir del 2T, la 
situació millorarà, gràcies a la recuperació del turisme i a l’impuls 
de l’NGEU. Esperem un creixement del 5,9%, de manera que el 
PIB recuperarà el nivell previ a la pandèmia al final del 2022.

Els indicadors econòmics continuen mostrant una bona salut. 
En concret, cal destacar les bones dades del mercat laboral: 
l’ocupació efectiva –sense ERTO– ja ha recuperat els nivells pre-
vis a la pandèmia. La recuperació del mercat laboral sorprèn per 
una embranzida major que la del PIB. Així, observem que, men-
tre que l’ocupació en el 3T s’acostava al nivell pre-COVID, el PIB 
encara se situava el 6,6% per sota (el –0,5% a la zona de l’euro). 
Aquesta divergència ha generat una caiguda de la productivitat 
que s’hauria de corregir el 2022. La producció industrial, per la 
seva banda, continua força estancada, afectada per la crisi dels 
subministraments, que afecta, en especial, els béns duradors. A 
això se suma la pressió que pateixen algunes indústries per  
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l’augment dels costos energètics, que, en molts casos, difícil-
ment es poden traslladar als consumidors. Els PMI es mantenen 
en zona expansiva, tot i que, en el context actual de problemes 
de subministraments i de menor estocatge d’alguns productes, 
cal interpretar aquestes dades amb cautela. Finalment, el sector 
turístic continua donant senyals positius, i, a l’octubre, els turis-
tes nacionals ja superaven els nivells pre-COVID en un 8,4%, en 
contrast amb els estrangers (el –33,5%), tot i que amb una ten-
dència clara de recuperació (el –47% al setembre). Confiem que 
l’augment de contagis a Europa i la nova variant òmicron no 
estronquin aquesta dinàmica tan positiva.

La inflació continua repuntant i revisem a l’alça el 2022. Al 
no    vembre, la inflació general va pujar fins al 5,6% (el 5,4% a 
l’oc      tubre), el nivell més alt des del setembre del 1992. Per la 
seva banda, la inflació subjacent va continuar repuntant i va as -
solir l’1,7% (l’1,4% a l’octubre). Els elevats preus de l’elec  tri  citat, 
que gairebé s’han quintuplicat en relació amb el novembre del 
2020, continuen sent el principal causant de la inflació, tot i que 
s’han moderat en l’últim mes (el –3,3% en relació amb l’oc  tu -
bre). Cal destacar que, al novembre, ja s’ha observat una pujada 
en els preus alimentaris (sector intensiu en consum energètic), 
i, de cara als propers mesos, l’encariment de l’energia podria 
afectar també els serveis i els béns industrials. De cara al 2022, 
preveiem que la inflació es mantindrà en nivells per da  munt del 
4% fins al 2T 2022, a partir del qual s’anirà moderant de manera 
clara per la comparació amb l’escalada en el tram final del 2021. 
Així, preveiem que la mitjana anual del 2022 s’aproparà al 3%. 
La inflació subjacent continuarà augmentant fins a la meitat del 
2022, i preveiem que se s’aproparà al 2% en la mitjana del 2022.

Les finances públiques s’encaminen a una reducció del dèficit. 
El 2021, el dèficit públic serà encara molt considerable, tot i que 
la bona marxa de la recaptació tributària–els ingressos tributaris 
se situen, en l’acumulat de l’any, clarament per damunt de les 
previsions i van créixer el 13,9% interanual fins al 3T i el 4,4% en 
relació amb el 2019– permetrà que pugui baixar del 8,0% del PIB 
(el 10,1% el 2020, sense incloure la Sareb). Ja el 2022, el dèficit 
baixarà fins a cotes una mica superiors al 5,0%, gràcies a la millo-
ra cíclica de l’economia. Malgrat aquesta millora, el deute públic 
continuarà en xifres elevades el 2022, clarament per damunt del 
115% del PIB. Això justifica, a mitjà termini, la necessitat de con-
tinuar reduint el dèficit i de sanejar els comptes públics. Les pre-
visions de la Comissió Europea no difereixen gaire d’aquest esce-
nari i mostren també que el dèficit estructural romandrà en 
nivells elevats. Així i tot, la Comissió ha donat llum verda al Pla 
Pressupostari per al 2022 presentat pel Govern, en un context 
marcat per la suspensió de les regles fiscals.

El mercat immobiliari espanyol es mostra puixant. El preu de 
taxació de l’habitatge lliure va avançar un significatiu 0,8% inter-
trimestral en el 3T 2021 (el 2,6% interanual) i va superar, així, el 
nivell precrisi (el +0,5% en relació amb el 4T 2019). Cal destacar 
el gran dinamisme de la compravenda d’habitatges, en bona 
part per l’efecte de la demanda embassada creada durant la 
pandèmia. Per la seva banda, l’oferta s’ha sumat a la recuperació, 
tot i que a un ritme menor, i té molt marge de recorregut el 2022. 
Cal destacar també que la bona marxa del mercat s’em  marca en 
uns fonamentals sòlids (sense excés d’oferta o d’en  deutament).
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L’impacte de l’augment del preu de l’electricitat  
sobre l’economia espanyola

El preu de l’electricitat, una dada que, habitualment, amb 
prou feines aconseguiria captar l’atenció del lector, ha 
poblat els titulars de premsa i ha amanit les discussions de 
sobretaula des de la meitat d’enguany. Aquest canvi no és 
fútil: el preu de l’electricitat es va disparar a partir del juliol 
i, ja a l’octubre, gairebé quadruplicava la mitjana del 2018-
2019. A què és degut aquest augment i quin serà l’impacte 
econòmic que se’n pot derivar?

A què és degut l’augment dels preus de l’electricitat?

Els motius que expliquen l’augment del preu de l’elec  tri -
citat són variats, no necessàriament relacionats entre si, i 
s’han ajuntat en el temps per formar un còctel explosiu. El 
factor determinant ha estat l’augment del preu del gas 
natural. Cal recordar que el gas natural, més enllà de l’ús 
per escalfar les nostres llars, també s’utilitza per generar 
electricitat. Doncs bé, l’augment del preu del gas natural 
s’ha degut, en gran part, al fet que les reserves al continent 
europeu per afrontar aquest hivern són relativament bai-
xes (vegeu el primer gràfic).

Els motius pels quals aquestes reserves són baixes són 
diversos. En primer lloc, destaquen els problemes de caire 
geopolític amb els països subministradors de gas: Rússia, 
d’una banda, i Algèria i el Marroc, de l’altra. En segon lloc, 
també hi han contribuït les disrupcions pel costat de l’o -
fer  ta, com les que es van experimentar a Texas a l’inici de 
l’any o les relacionades amb el tancament gradual de la 
planta extractora de Groningen, als Països Baixos. En ter-
cer lloc, la transició que està efectuant l’economia xinesa, 
des d’una economia basada en el carbó cap a una més 
basada en el gas natural, una font d’energia menys conta-
minant que ha comportat l’aparició d’un competidor for-
midable de gas natural líquid. Això ha tingut repercussions 
per a Europa, ja que les importacions de gas natural líquid 
són un mecanisme per acomodar els pics de demanda i, 
en aquesta ocasió, hi ha hagut molta més competència. 
Finalment, a aquests factors també s’ha afegit l’encari-
ment, gradual però constant, de les emissions de carboni, 
arran de les polítiques de descarbonització adoptades a 
nivell europeu.

Tots aquests elements han contribuït a un fort repunt del 
preu de l’electricitat, i tot fa pensar aquest repunt es man-
tindrà al llarg de l’hivern. No obstant això, quan les tempe-
ratures comencin a pujar durant la primavera, la demanda 
de gas natural es moderarà i la pressió sobre el preu de 
l’electricitat també s’hauria de rebaixar. Aquesta modera-
ció no ens conduirà a preus de l’electricitat similars als del 
2018 o als del 2019. Creiem que els preus s’estabilitzaran 
en cotes una mica més elevades, ja que hi ha elements 
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estructurals que mantindran el preu del gas natural per 
da  munt dels nivells previs a la crisi, com és la major de -
man    da per part de la Xina o l’augment del preu de les 
emissions.

Quin serà l’impacte econòmic de l’augment  
en el preu de l’electricitat?

Per estimar l’impacte sobre l’activitat de l’augment del 
preu de l’electricitat, farem ús de la previsió del seu preu 
segons el mercat de futurs (vegeu el segon gràfic). Tal com 
es pot observar, segons aquesta previsió, els preus se situa-
 ran en cotes similars a les actuals fins al 1T 2022 i es nor-
malitzaran a partir del 2T 2022, tot i que es mantindran en 
cotes més elevades que les del 2019, tal com hem esmen-
tat més amunt.



20  

ECONOMIA ESPANYOLA | FOCUS

DESEMBRE 2021

12

El xoc energètic té un impacte de primer ordre sobre la 
despesa de les llars.1 Concretament, si finalment el preu 
de l’electricitat es comporta d’acord amb allò que esperen 
els mercats de futurs, estimem que la despesa de les llars 
el 2022 podria ser un 0,6% inferior al que s’hagués produït 
si a partir del 3T 2021 el preu hagués tornat als nivells del 
2018. El pes de la despesa en electricitat és relativament 
petit per a la llar mitjana, al voltant d’un 3,5%, però l’aug-
ment del preu és de tal magnitud que l’impacte acaba 
sent remarcable. A més, aquesta estimació només té en 
compte l’impacte directe de l’augment del preu de l’elec-
tricitat sobre la despesa de les llars i, per tant, l’impacte 
final sobre el conjunt de l’economia seria superior.

Si tenim en compte l’impacte del xoc de l’electricitat sobre 
el consum de les llars, i també sobre la inversió (les empre-
ses es poden veure obligades a posposar les seves deci -
sions d’inversió a causa de l’augment dels costos de pro-
ducció), i els efectes de segona ronda que tot això 
produiria sobre l’activitat, l’impacte és clarament supe -
rior.2 Concretament, el creixement del PIB seria entre 0,1 i 
0,3 p. p. inferior per al 2021 i 2022, respectivament (vegeu 
el tercer gràfic). I això seria resultat tant d’un menor creixe-
ment del consum com de la inversió. Per la seva banda, la 
inflació escalaria notablement, 2,1 i 1,1 p. p. el 2021 i el 
2022, respectivament.

Oriol Carreras i Eduard Llorens i Jimeno

1. Estimació obtinguda a partir del pes de la despesa en electricitat que 
realitzen les llars i la sensibilitat de la demanda d’electricitat a variacions 
en el preu.
2. Estimació realitzada a partir del model semiestructural de CaixaBank 
Research. Per a més detalls, vegeu el «Model semiestructural de Caixa-
Bank Research per a Espanya», Document de Treball 01/21.
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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 09/21 10/21 11/21

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

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) 17,2 –12,8 –19,9 –19,1 –1,8 ... ... ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) 3,6 –12,5 –17,2 –17,3 0,6 22,2 26,5 ... ...
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 –52,7 –34,6 ... ...
PMI de serveis (valor) 53,9 40,3 43,0 44,3 58,8 59,6 56,9 56,6 ...

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

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 3,5 3,7 ...

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 09/21 10/21 11/21

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

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 09/21 10/21 11/21

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 1,8 –10,0 –10,0 –8,1 8,7 15,2 15,2 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 1,0 –14,7 –14,7 –14,0 3,3 13,5 13,5 ... ...

Saldo corrent 26,2 9,3 9,3 8,3 9,2 ... ... ... ...
Béns i serveis 36,5 16,5 16,5 16,0 16,8 21,4 21,4 ... ...
Rendes primàries i secundàries –10,3 –7,3 –7,3 –7,6 –7,7 ... ... ... ...

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

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 09/21 10/21 11/21

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

A la vista i estalvi 10,7 12,3 13,7 14,1 9,2 8,9 8,7 8,7 ...
A termini i preavís –13,4 –16,5 –17,1 –20,4 –23,5 –26,0 –26,4 –27,6 ...

Dipòsits d’AP 8,8 1,0 11,8 11,2 16,3 15,1 19,9 20,1 ...
TOTAL 5,6 7,1 8,9 9,1 5,5 5,5 5,9 5,8 ...

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

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

Administracions públiques –6,0 3,0 8,8 9,5 17,4 22,7 23,3 16,7 ...
TOTAL –1,7 1,3 2,7 2,7 0,6 0,7 0,8 0,5 ...

Taxa de morositat (%)4 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 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: dos anys de creixement 
a mercè de la pandèmia

Recuperació del PIB anterior a la crisi cap a la meitat del 2022. 
Les onades successives de la pandèmia i les restriccions imposa-
des han marcat l’any que ara acaba i han generat un creixement 
dinàmic del PIB, que estimem del 4,3%. En el 3T, l’economia va 
créixer més del que es preveia, impulsada pel consum privat i per 
les exportacions. No obstant això, la informació disponible per al 
4T suggereix una moderació de l’activitat després de dos trimes-
tres de fort creixement. D’una banda, les dades de trànsit aeri, de 
despesa amb targetes de pagament electrònic i de consum elèc-
tric es mostren fortes en comparació amb els mateixos períodes 
del 2019 i del 2020, mentre que els indicadors de confiança regis-
tren un empitjorament. Aquesta reculada reflecteix la incertesa 
associada a la situació política interna (eleccions anticipades el 30 
de gener del 2022) i una major cautela davant la crisi energètica i 
els colls d’ampolla. Al seu torn, l’evolució recent de la pandèmia i 
l’aparició d’una nova variant més agressiva poden llastar els 
nivells de confiança en els propers mesos, malgrat la baixa pressió 
hospitalària. En aquest context, el Govern ha decretat l’estat 
d’alarma a partir de l’1 de desembre, acompanyat d’algunes 
mesures per a una millor detecció, les quals, però, no restringei-
xen de forma significativa l’activitat econòmica. Les limitacions 
enumerades, possiblement més acusades en els primers mesos 
de l’any, continuaran condicionant l’any 2022. Així i tot, l’any 
vinent registrarà un creixement significatiu –projectem un avanç 
del PIB del 4,9%–, la qual cosa permetria la recuperació dels 
nivells anteriors a la pandèmia. La recuperació del turisme, la 
recepció dels fons europeus i l’estalvi acumulat seran els motors 
del creixement i haurien de compensar els factors desfavorables 
esmentats. L’escenari continua estant subjecte a una certa incer-
tesa, intensificada pels temors recents relacionats amb la pandè-
mia. Però el resultat també podria ser favorable si els colls 
d’ampolla en el subministrament s’esvaeixen més ràpidament i/o 
la situació de la pandèmia millora.

El mercat laboral va resistir la pandèmia millor del que 
s’esperava. El confinament implantat al començament del 2021 i 
l’aixecament molt gradual de les restriccions no han impedit que 
el mercat laboral hagi superat aquesta crisi de manera sorpre-
nent. L’ocupació no solament ha recuperat els nivells previs a la 
crisi, sinó que s’ha mantingut en els màxims de la sèrie històrica, 
que va començar el 1995. No obstant això, la recuperació ha estat 
desigual per sectors, i destaca l’ocupació per sota dels nivells pre-
pandèmics en les activitats d’allotjament, restauració i construc-
ció. Aquest comportament no solament és degut a la falta de 
recuperació dels nivells d’activitat previs a la pandèmia, com en el 
cas de l’allotjament i de la restauració, sinó també a l’escassetat de 
mà d’obra. De fet, les ofertes de feina sense cobrir han assolit 
valors màxims des del 2017, la qual cosa pot ser un reflex no sola-
ment de la reconversió professional, sinó també de la reducció del 
nombre d’immigrants, que solen trobar feina en aquests sectors 
més intensius en mà d’obra, com l’hoteleria. Al mateix temps, la 
taxa d’atur ha caigut a nivells pròxims al 6%, ha assolit els nivells 
més baixos des del 2002 i ha superat les nostres expectatives. Per 
aquest motiu, hem revisat a la baixa les nostres previsions de la 
taxa d’atur per al 2021 (el 6,6%) i per al 2022 (el 6,5%).

Prossegueix l’avanç del mercat immobiliari. Malgrat que encara 
no es coneixen les dades de l’INE sobre el preu de l’habitatge en el  
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3T, les dades disponibles mostren un avanç inequívoc del mercat, 
la qual cosa situa la previsió de CaixaBank Research sobre la varia-
ció del preu de l’habitatge el 2021 per damunt del 6%. L’índex de 
preus residencials de Confidencial Imobiliário va augmentar el 
10,7% interanual a l’octubre. Aquest impuls de final d’any pot 
estar relacionat amb el programa de visats d’or, ja que, el 2022, 
deixarà de cobrir la compra d’immobles amb finalitats residen-
cials a Lisboa i a Porto. Les xifres de valoració bancària dels prés-
tecs hipotecaris corroboren aquesta tendència, amb un augment 
del 10,6% interanual a l’octubre.

Lleugera millora del dèficit per compte corrent. En els 12 últims 
mesos fins al setembre, el dèficit per compte corrent es va situar 
en 1.905 milions d’euros (el 0,9% del PIB), la qual cosa representa 
una millora d’1 dècima en relació amb el final del 2020. Un factor 
important per a aquesta evolució ha estat l’augment de les trans-
ferències dels fons europeus, amb un impacte de +0,4 p. p., la 
qual cosa compensa el deteriorament de 0,3 p. p. en la balança de 
béns i serveis, el comportament dels quals va ser degut a 
l’empitjorament del dèficit energètic (en 4 dècimes, fins al 2% del 
PIB), a causa de l’augment dels preus del petroli, i només parcial-
ment compensat per una lleugera millora del saldo turístic. De fet, 
en els tres mesos més forts (el juliol, l’agost i el setembre), el nom-
bre de turistes que  van visitar Portugal es va duplicar en relació 
amb el 2020, amb un augment del 53% dels ingressos per turisme 
durant el període.

La incertesa política no hauria d’afectar de forma substancial 
els comptes públics. El confinament de l’inici de l’any va compor-
tar un reforç de les mesures de suport a les famílies i a les empre-
ses i un augment dels costos sanitaris (més de 5.100 milions 
d’euros fins a l’octubre), que han estat un matalàs important con-
tra els efectes nocius de la pandèmia sobre l’economia. No obs-
tant això, no deixa de ser preocupant el creixement de la despesa 
primària corrent, més difícil d’ajustar en el futur; a l’octubre, haurà 
assolit el 37,8% del PIB i s’haurà acostat als nivells observats en la 
crisi del deute sobirà (el 41,9% el 2013). Així i tot, no preveiem 
grans pressions sobre els comptes públics l’any vinent, ni tan sols 
en un context d’eleccions anticipades i de pressupostos de dotze-
nes parts durant, probablement, la primera meitat de l’any. Mal-
grat que la despesa es limiti a les previsions marcades pels PGE del 
2021 (5.800 milions d’euros menys en relació amb el projecte del 
2022), hi ha un cert marge per executar les despeses necessàries 
en un escenari advers de noves variants de COVID-19.

Impacte limitat de la pandèmia sobre el sector bancari. Una de 
les mesures amb més impacte sobre les llars i sobre les empreses 
va ser l’aplicació de moratòries creditícies, que van permetre ajor-
nar el pagament del principal i dels interessos i van incrementar la 
liquiditat d’aquests agents durant els períodes més crítics de la 
pandèmia. De fet, els préstecs en moratòria van assolir, al setem-
bre del 2020, el 17,1% i el 34,1% dels préstecs de les llars i de les 
empreses, respectivament, i es van reduir al 0,3% i al 3,6% a 
l’octubre, ja després del final de la moratòria. La cartera de prés-
tecs del sector privat no financer augmenta de forma considera-
ble (el +4,2% interanual a l’octubre). Així mateix, l’entorn de tipus 
d’interès baixos, la solidesa del mercat laboral i l’elevat estalvi han 
contribuït al fort dinamisme dels nous préstecs hipotecaris (fins al 
setembre, van augmentar el 40,7% interanual). Malgrat el final de 
les moratòries, no s’aprecia un deteriorament substancial de les 
ràtios de morositat. Els índexs de morositat continuen en nivells 
mínims i els préstecs en fase 3, és a dir, amb signes de deteriora-
ment, representaven, al setembre, entre el 7% i el 13% dels prés-
tecs sota moratòria en alguns bancs.  
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Inflació a Portugal: preus moguts per l’electricitat?

Després de diversos anys en què ha estat possible combi
nar una taxa d’inflació baixa amb una política monetària 
molt acomodatícia, semblava que els problemes inflacio
nistes estaven adormits. No obstant això, en els últims 
mesos, una inflació a la zona de l’euro per damunt del 2% 
de forma persistent, i que ha arribat a assolir el 4,1% a 
l’octubre, ha fet saltar les alarmes. S’inicia així el debat 
sobre quan el BCE hauria de reduir el nivell de complaença 
de la seva política, recordant que l’objectiu últim del BCE 
és l’estabilitat dels preus.

Però quins components han fet pujar la inflació?

Clarament, el component energètic destaca com a factor 
principal. En el cas portuguès, en els últims mesos del 
2021 per als quals es disposa de dades, el component 
energètic explica més del 50% de l’augment de la inflació. 
Un comportament similar s’observa a la zona de l’euro, on 
l’evolució dels preus de l’energia és responsable de 2,1 p. p. 
del 4,1% de la variació interanual de l’IPCH general de 
l’octubre. Al setembre, la variació interanual del compo
nent energètic va ser del 10,9% a Portugal i d’un extraor
dinari 17,6% a la zona de l’euro (dada que, a l’octubre, va 
empitjorar fins al 23,5%).

L’escalada dels preus de l’energia té el màxim exponent 
en l’electricitat. Al mercat ibèric d’electricitat, el MIBEL, el 
preu mitjà entre el juliol i el setembre va ser de 122,8 EUR/
MWh, xifra que contrasta amb els 39,6 EUR/MWh regis
trats, de mitjana, el 2020. Aquesta tendència de pujada 
accentuada va continuar a l’octubre, amb un pic de 288,3 
EUR/MWh registrat el dia 7. Diverses raons expliquen 
aquest encariment, entre les quals destaca l’augment 
del preu dels drets d’emissió de CO₂ i del gas natural 
(combustible utilitzat a les centrals de cicle combinat). 
Generar un MWh d’electricitat en una central de gas 
necessita en tre 1,7 i 2,0 MWh de gas natural i emet 0,4 
tones de CO₂.

L’augment del preu del gas a Europa s’ha vist influït per la 
forta reactivació econòmica posterior a la COVID, per la 
perspectiva de l’arribada dels mesos d’hivern amb reser
ves de gas baixes en comparació amb anys anteriors i tam
bé per la incertesa sobre la quantitat d’aquesta primera 
matèria que subministrarà Rússia durant l’hivern. Així 
mateix, la falta de vent a moltes zones no va permetre que 
l’energia eòlica respongués a l’augment de la demanda 
d’electricitat (les eòliques produeixen al ritme de la natu
ralesa i no necessàriament del consum), la qual cosa va 
intensificar la demanda de gas com a font alternativa. 
Finalment, cal esmentar la manera com es formen els 
preus als mercats majoristes d’electricitat: el preu de tan
cament del mercat és el preu de la central marginal, és a 
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dir, el que cobra l’última central necessària per respondre 
la demanda, i per això el més elevat. I les centrals de cicle 
combinat a gas són les que estan marcant aquest preu 
marginal.

Tot i que aquestes raons de l’escalada dels preus de l’ener
 gia han afectat tota la zona de l’euro, a Portugal, l’impacte 
sobre la inflació global ha estat més moderat, ja que 
l’augment dels preus de l’electricitat per al consumidor ha 
estat més contingut. Al setembre, l’IPCH de l’electricitat es 
va incrementar el 2,3% a Portugal, mentre que, a la zona 
de l’euro, ho va fer el 10,9%.

Quina és l’explicació d’aquest «miracle elèctric» 
portuguès?

Principalment, hi ha hagut dos motius: el funcionament 
del mercat elèctric regulat i del pagament dels sobrecos
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tos a les renovables. A Portugal, el preu està regulat per 
l’Estat i es manté fix durant l’any, tot i que es pot revisar a 
la meitat de l’any si els preus al MIBEL no s’ajusten a les 
previsions del regulador. Malgrat que la major part dels 
consumidors portuguesos estan al mercat liberalitzat, el 
fet que el trànsit al mercat regulat es pugui realitzar sense 
limitacions, juntament amb el manteniment de les tarifes 
del mercat regulat (BTN),1 vigents fins al 2025, redueix la 
volatilitat i exerceix de referència per al preu del mercat 
liberalitzat. D’altra banda, gairebé el 40% de la factura 
energètica (sense els impostos) té a veure amb el compo
nent de sobrecost de la PRE.2 Es tracta d’un sobrecost 
associat a la compra d’energia renovable (que té una tarifa 
garantida, normalment més alta que els preus de venda al 
mercat majorista). Les inversions en renovables de les últi
mes dècades es van realitzar amb la garantia donada als 
promotors que tota l’electricitat produïda durant un 
determinat període se’ls pagaria a preus per damunt del 
mercat (FIT,3 que, en el cas de l’energia eòlica, se situen al 
voltant de 90 EUR/MWh). En circumstàncies «normals», el 
preu de mercat al MIBEL se situa per sota dels 90 EUR/
MWh i els consumidors pagaven en la parcel·la d’energia 
de la factura el preu del MIBEL més el diferencial per a la 
FIT. No obstant això, ara succeeix el contrari, la qual cosa 
ha esmorteït per al consumidor l’encariment que es pro
dueix al mercat majorista.

Què cal esperar per a l’any vinent en matèria de preus 
de l’electricitat?

Malgrat l’augment del 0,2% en la tarifa que s’aplicarà el 
2022 als petits consumidors, el regulador indica que 
aquesta pujada quedarà compensada amb escreix pel 
menor pagament a les renovables, ja que, el 2022, s’espera 
un valor favorable per als consumidors de l’ordre d’1,7 mil 
milions d’euros.4 D’altra banda, els contractes de futurs de 
gas, com el Dutch TTF,5 assenyalen un preu per a l’abril del 
2022 de 45 EUR/MWh (en l’actualitat, el preu per al desem
bre del 2021 ronda els 78 EUR/MWh). Amb el preu actual 
dels drets de CO2, això es traduiria en un preu de l’elec  tri 
citat de 114 EUR/MWh a la primavera del 2022, encara per 
damunt del preu mitjà del MIBEL el 2021 fins al setembre 
(84,3 EUR/MWh). A això cal afegir les relacions tibants 
entre Algèria i el Marroc, que posen en dubte els proveï
ments pel gasoducte del Magreb, principal font de gas 
natural cap a la península ibèrica. Sembla evident que, a 
l’horitzó, hi ha tendències oposades: el component dels 
sobrecostos de les renovables evolucionarà de forma 

favorable, però la pressió del preu de l’electricitat sobre el 
mercat majorista encara es farà notar, tal com ha succeït 
en els últims mesos d’enguany.

Tiago Belejo Correia
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CIEG * Xarxes Energia 

Notes: Exemple per a BTN amb potència contractada menor o igual a 20,70 kVA el 2021, sense 
incloure el pes dels impostos. * CIEG: costos d’interès econòmic general, inclou els impostos, les 
taxes i les subvencions a les renovables.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’EDP.

   
 

10,9 

2,3 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Portugal: IPC harmonitzat de l’electricitat
Variació interanual (%)

Portugal Zona de l’euro 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.

01-01-21

04-01-21

07-01-21

10-01-21

13-01-21

16-01-21

19-01-21

22-01-21

25-01-21

28-01-21

31-01-21

03-02-21

06-02-21

09-02-21

12-02-21

1. Baixa tensió normal (és a dir, la utilitzada pels consumidors domèstics).
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2022».
5. Title Transfer Facility, contracte de gas de referència a Europa.
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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 09/21 10/21 11/21

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

Construcció
Permisos de construcció - habitatge nou  
(nombre d’habitatges) 15,4 0,7 12,8 45,1 –28,0 –5,0 12,0 ... ...

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 9,6 10,6 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) 7,8 –76,2 –76,2 –86,7 –74,2 –38,7 –38,7 –9,9 ...
Indicador de confiança als serveis (valor) 12,9 –21,6 –19,5 –19,1 –9,9 5,5 7,2 9,8 11,8

Consum
Vendes comerç al detall 4,4 –3,0 –1,9 –7,5 16,0 2,8 2,6 3,2 ...

Indicador coincident del consum privat 2,2 –6,1 –5,4 –1,0 4,3 6,7 6,8 6,5 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –8,0 –22,4 –26,2 –24,4 –17,3 –13,6 –12,9 –10,9 –13,3
Mercat de treball
Població ocupada 1,2 –1,9 –1,2 –1,3 4,5 4,7 4,1 2,9 ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 6,6 7,0 7,3 7,1 6,7 6,1 6,4 6,4 ...
PIB 2,7 –8,4 –6,8 –5,7 16,1 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 09/21 10/21 11/21

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

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 09/21 10/21 11/21

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 3,6 –10,3 –10,3 –8,0 9,5 13,5 13,5 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) 6,0 –14,8 –14,8 –15,7 1,7 10,1 10,1 ... ...

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

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

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 09/21 10/21 11/21

Dipòsits 1

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

Dipòsits d’AP 5,6 –21,0 –21,0 –23,6 –15,0 –5,2 –5,2 –5,3 ...
TOTAL 5,2 9,0 9,0 9,4 7,8 8,2 8,2 8,1 ...

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 5,8 5,6 ...
Llars - habitatges –1,3 2,1 2,1 2,6 1,0 1,6 1,6 1,7 ...
Llars - altres finalitats 16,5 –1,2 –1,2 –1,0 9,4 9,4 9,4 9,8 ...

Administracions públiques –4,7 –4,2 –4,2 –5,1 4,5 4,1 4,1 4,8 ...
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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Durant una bona part de la crisi que ha colpejat l’economia internacional des de l’inici del 2020, hem anhelat el retorn a la norma-
litat i, per tant, la recuperació dels nivells de PIB i de les tendències econòmiques presents en el ja llunyà 4T 2019. Sense tenir en 
compte que el paisatge econòmic de fa dos anys tampoc era idíl·lic (risc d’estancament secular) i, sobretot, sense interioritzar que 
la COVID està accelerant canvis estructurals que tots vèiem a l’horitzó, però als quals érem incapaços de posar data. Per tant, si la 
pregunta és quan recuperarem la «normalitat econòmica» perduda en els dos últims anys, la resposta és que probablement mai. 
Més aviat que tard tornarem a produir la mateixa quantitat de béns i de serveis que al final del 2019 (ja ho han fet la Xina, els EUA 
i una bona part de l’OCDE) i, fins i tot, tancarem la bretxa amb 
el nivell tendencial en què hauríem d’estar situats sense la pan-
dèmia (vegeu el primer gràfic). Però aquest producte interior 
brut s’assolirà amb una combinació de factors de producció 
diferent i amb una composició, tant pel costat de la demanda 
com pel costat de l’oferta, que també diferirà de l’existent en 
l’etapa pre-COVID. Aquestes diferències es poden observar en 
el perfil de reactivació de l’ocupació en països com Espanya, on 
es reflecteix clarament, a més de respostes encertades de polí-
tica econòmica (ERTO, etc.), l’especial idiosincràsia de la fase de 
recuperació en què estem immersos.

En aquest sentit, al final de la crisi, hi haurà guanyadors i per-
dedors, i no tornarem a la casella de sortida, perquè el clàssic 
procés de destrucció creativa propi de tota recessió es veu 
intensificat aquesta vegada per la naturalesa especialment 
pertorbadora de la pandèmia, i per la seva confluència en el 
temps amb la disrupció originada per la digitalització, i per la 
necessitat de millorar la sostenibilitat del nostre model de 
producció. Si una crisi es produeix quan «el vell no acaba de morir i el nou no acaba de néixer», no hi ha millor definició per 
descriure el moment actual, especialment convuls i complex, en què s’ha produït el major desajustament entre l’oferta i la 
demanda des de la incorporació de la Xina a la cadena de producció mundial. La peculiar naturalesa d’aquesta crisi, una aturada 
econòmica vinculada a les restriccions a la mobilitat i no a un ajust dràstic dels preus dels actius financers o reals (recessió de 
balanços), ha comportat una recuperació intensa de la demanda després dels confinaments, ha dut al límit les cadenes de valor 
i ha posat de manifest que, a vegades, allò que és sofisticat és fràgil.

Per tant, mentre es van conformant les tendències subjacents que caracteritzaran l’economia post-COVID (canvis en els patrons 
de consum, reconsideració del paper del sector públic, nova estratègia dels bancs centrals, etc.), en els 12 propers mesos, l’activi-
tat continuarà supeditada a: l’evolució de la pandèmia i els seus efectes sobre la mobilitat, el restabliment del funcionament de 
la cadena de subministraments i, finalment, l’adequació de la política econòmica a aquesta nova fase del cicle econòmic. O, el 
que és el mateix, la dinàmica de la recuperació vindrà determinada pel reajustament entre l’oferta i la demanda mundial, que 
dependrà de la flexibilitat de la producció per adaptar-se a una demanda que continuarà estimulada per unes condicions finan-
ceres extremadament expansives i per allò que persisteixi dels plans fiscals d’estímul posats en marxa a banda i banda de l’Atlàn-
tic. Tot es fia a la capacitat de resposta de l’oferta, llastada, en l’última dècada, per l’absència de reformes per augmentar la flexi-
bilitat de l’estructura econòmica i per la feblesa de la inversió pública i privada. Si l’ajust es produeix en el primer semestre de 
l’any, s’absorbiran els desequilibris macroeconòmics latents i tornaríem a un escenari de reflació, tot i que amb l’economia mun-
dial ja en fase d’aterratge suau cap als ritmes de creixement potencials.

En aquest escenari central, l’economia mundial registrarà encara creixements dinàmics el 2022 (el 4,5%), tot i que uns 1,5 p. p. per 
sota dels d’enguany. Una bona part de la desacceleració s’explicarà per la pèrdua d’impuls dels EUA (el 3,5% el 2022, en relació amb 
el 5,4% del 2021) i de la Xina (el 5,7%, en relació amb el 8,3%), que ja hauran deixat molt enrere el moment en què van recuperar el 
PIB perdut durant la crisi i, a poc a poc, s’acostaran a la seva zona de creixement tendencial. En el cas de la zona de l’euro, la veloci-
tat de creuer no canviarà gaire (el 4,7%, en relació amb el 5,1%), tant pel manteniment dels estímuls monetaris i fiscals (amb els fons 
NGEU) com per l’«efecte rebot» que cal esperar dels països de la regió amb un comportament relatiu més negatiu durant la segona 
part del 2021 (Alemanya i Espanya), si es compleixen les expectatives de recuperació de la indústria i del turisme.

2022: retorn a la normalitat?
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’OCDE. 
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Més enllà del potencial distorsionador sobre l’activitat de 
noves variants del virus, com l’òmicron, les claus de l’escenari 
seran el comportament de la inflació, les estratègies de sortida 
dels bancs centrals i la valoració que, en cada moment, facin 
els mercats financers sobre la idoneïtat de les condicions 
financeres. El major risc és que els problemes en les cadenes 
de subministraments s’estenguin al llarg de tot l’any vinent o 
que les disrupcions als mercats de treball, com el nord-americà, 
no siguin flor d’un dia. En aquest cas, serà molt improbable 
que els augments en la part més volàtil de la cistella de preus 
no s’acabin filtrant en menor o major mesura en la resta de 
rúbriques, tenint en compte, a més a més, que, al final de l’any 
vinent, s’estarà molt a prop de tancar l’output gap als països 
industrialitzats. Això faria perillar la hipòtesi de transitorietat 
en el comportament de la inflació defensada per una bona 
part de les autoritats monetàries.

Amb uns tipus d’interès reals en mínims històrics (vegeu el 
segon gràfic), és condició necessària, per evitar sorpreses negatives en l’estabilitat financera, que els bancs centrals mantinguin 
la credibilitat en tot moment. I això implicarà vigilar el comportament de les expectatives d’inflació i, per tant, evitar situar-se 
durant molt de temps per darrere de la corba. No obstant això, les diferències en la posició cíclica (la recuperació és molt asimè-
trica) i en la pròpia credibilitat dels bancs centrals ja s’estan traduint en ritmes molt diferents de normalització monetària entre 
els emergents i els països desenvolupats. Aquesta descoordinació monetària pot acabar provocant desajustaments en el com-
portament dels tipus de canvi, un altre dels riscos potencials a mitjà termini. Per tant, en el fons, per evitar els problemes de la 
Gran Recessió del 2009, la clau continua sent mantenir el canal financer al marge de possibles tensions.

En definitiva, el punt de partida de cara a l’any vinent és una economia mundial que recupera una bona part del creixement 
perdut durant la pandèmia, gràcies a l’èxit de les vacunes i a una extraordinària reactivació de la demanda de béns duradors que 
no ha pogut ser coberta per l’oferta, que crea colls d’ampolla que han acabat distorsionant les cadenes de valor i que provoca un 
repunt inesperat de la inflació. L’economia, com el futbol, és una manta curta. Si prioritzes el creixement costi el que costi, el més 
probable és que acabis incorrent en desequilibris econòmics si no tens una oferta amb capacitat i amb flexibilitat per respondre. 
Així que, a la vora de l’inici del nou any, no podem descartar que els ingredients del còctel ens exposin a emocions inesperades: 
noves mutacions del virus, inflació per sobre dels objectius de bancs centrals, desajustaments entre l’oferta i la demanda, colls 
d’ampolla en una cadena productiva que pensàvem que era infal·lible, augment de la desigualtat, digitalització accelerada, 
nivells d’endeutament molt elevats, etc. En aquest sentit, no sembla que haguem de tornar a l’antiga normalitat. I ja se sap que, 
en temps excepcionals, les decisions també ho han de ser.

José Ramón Díez 
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Les notícies relacionades amb els problemes de proveïment de subministraments (o colls d’ampolla) dins les cadenes de valor 
globals han estat una constant dels últims mesos. El tancament temporal d’algunes plantes automobilístiques per falta de xips o 
les dificultats en les campanyes del Black Friday o de Nadal, arran de les demores en l’arribada dels contenidors marítims, són 
alguns dels exemples més coneguts. En aquest article, analitzem el perquè d’aquests problemes i, amb la vista posada en el 2022, 
fins quan podrien durar.

La demanda: augment heterogeni per productes i per regions

La fortalesa de la demanda és un element clau d’aquest fenomen. En concret, la pandèmia ha comportat un canvi en la mena de 
béns i de serveis que consumim, cap a un consum més gran de béns, en especial de caràcter durador. Les empreses i les llars van 
haver d’adaptar l’entorn al teletreball i a l’educació en remot, la qual cosa es va traduir en un augment de la demanda de béns 
tecnològics. Així mateix, les restriccions a l’oci de caràcter més social van propiciar un augment de l’estalvi (el famós estalvi 
embassat o forçat), que, en els últims mesos, s’està canalitzant cap a un major consum d’aquests béns duradors. Finalment, 
aquest increment en la demanda s’ha produït, principalment, 
als grans països avançats. No en va, les polítiques econòmiques 
per esmorteir l’impacte de la crisi de la COVID-19 sobre les  llars 
i sobre les empreses van ser contundents i àgils en aquestes 
economies (en especial, la nord-americana). Així, per exemple, 
a l’octubre del 2021, el consum de béns duradors als Estats 
Units es va situar el 22% per damunt dels nivells previs a la pan-
dèmia, en relació amb l’1,3% per sota del consum de serveis.1

Aquests tipus de béns són altament comerciables, a diferència 
del que succeeix amb els serveis (que, en la seva majoria, no ho 
són). Així, aquesta elevada demanda s’ha reflectit en un fort 
rebot del comerç internacional mundial de manufactures, des-
prés de veure’s interromput durant els mesos amb més restric-
cions arran de la pandèmia. En particular, després de la caiguda 
de la primavera del 2020, en poc més de sis mesos, els fluxos 
mundials havien recuperat els nivells previs a la pandèmia i, a 
l’agost del 2021, se situaven ja una mica més del 6% per damunt 
dels nivells del febrer del 20202 (vegeu el primer gràfic).3

L’oferta: resposta insuficient i problemes logístics

L’oferta ha intentat donar resposta a l’enorme demanda d’aquests béns duradors. A tall d’exemple, les exportacions de compo-
nents electrònics de Taiwan (un dels principals productors/exportadors de xips d’alta gamma) han passat de créixer al voltant del 
10% anual en els 20 últims anys a una mica més del 25% anual en l’últim any i mig. No obstant això, l’increment en la producció 
de molts d’aquests productes no ha estat suficient, tal com ho han revelat les aturades forçoses que han patit nombroses plantes 
automobilístiques que hem esmentat més amunt.

Així mateix, l’heterogeneïtat en l’increment de la demanda, amb els EUA com un dels principals demandants de béns, ha com-
portat l’embús dels seus ports marítims més rellevants i, en conseqüència, retards en milers de fluxos comercials previstos al 
món. El motiu: amb gairebé mig milió de contenidors esperant als centenars de vaixells de càrrega fondejats als ports de Los 
Angeles i Long Beach, els vaixells i els contenidors s’han convertit en un bé escàs a nivell mundial.4 No ens ha d’estranyar, en 
aquest cas, l’enorme increment en els costos per contenidor dels últims mesos (vegeu el segon gràfic).

Finalment, des de mitjan estiu, les polítiques de COVID zero adoptades a la Xina i en altres economies asiàtiques (centrals en les 
grans cadenes globals de manufactures) han afegit pressió a l’oferta. Així, per exemple, a l’agost, una part del port xinès de 
Ningbo-Zhoushan (el tercer port més actiu del món) va quedar tancada després d’un positiu per COVID-19.

Colls d’ampolla: del per què? al fins quan?

1. Segons les dades del Bureau of Economic Analysis de la Despesa en Consum Personal en termes reals (PCE, per les sigles en anglès).
2. En canvi, el 2009, després de la forta contracció dels fluxos de comerç internacional, aquests fluxos no van recuperar els nivells precrisi fins uns dos anys després.
3. Segons les estadístiques del CPB World Trade Monitor i en termes reals.
4. Dades del final d’octubre i principis de novembre. En l’actualitat, l’embús en aquests ports és menor, tot i que encara no s’ha normalitzat la situació.
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El que ens ofereix el futur

A mitjà termini, la moderació de la demanda de béns, junta-
ment amb la resolució gradual dels problemes als centres logís-
tics, i una adaptació de l’oferta als canvis de patrons en el con-
sum haurien de resoldre el problema del desajustament. En 
concret, diversos elements comportaran un alentiment de la 
demanda: (i) l’estalvi embassat, que ha afavorit el consum de 
béns, s’anirà esgotant; (ii) amb l’aixecament de les restriccions, 
hauríem d’assistir a un rebalanceig cap a un major consum de 
serveis (en especial, dels socials) en relació amb els béns, i (iii) 
els avanços en l’activitat econòmica s’haurien d’anar normalit-
zant a mesura que les economies vagin assolint els nivells de PIB 
previs a la pandèmia. Pel costat de l’oferta, la progressió en la 
vacunació comportarà menys aturats per brots a les fàbriques i 
als centres logístics. Així mateix, nombrosos països ja han posat 
en marxa plans per augmentar l’oferta de certs productes con-
siderats claus en la producció global (com els famosos xips).

No obstant això, és previsible que, durant la primera meitat del 
2022, aquests elements de desajustament entre l’oferta i la 
demanda es mantinguin encara actius, amb un risc elevat que es 
prolonguin. En primer lloc, perquè l’alliberament d’una part de la 
demanda embassada encara té marge de recorregut, en especial 
a Europa (no així als EUA).5  En segon lloc, perquè no s’estima que 
les mesures promogudes per alleujar els problemes logístics 
nord-americans (com que els ports estiguin oberts i en funciona-
ment 24 hores al dia 7 dies a la setmana) siguin suficients per 
desencallar el problema a molt curt termini, ja que requereixen 
més treballadors portuaris, els quals necessiten una formació 
molt específica. Per acabar, perquè davant la política de COVID 
zero de la Xina podríem veure nous tancaments a fàbriques i 
ports del país asiàtic si la variant òmicron resulta ser altament 
contagiosa i escapa a l’efectivitat de les vacunes.

Finalment, hi ha tres elements del desajustament actual que ens 
preocupen. Primerament, que no afectarà per igual tots els paï-
sos. Dins la zona de l’euro, per exemple, Alemanya, una econo-
mia molt integrada en les cadenes de valor global pel seu potent 

sector automobilístic (una mica més del 20% de la producció manufacturera alemanya, en relació amb una mitjana de l’11% a la zona 
de l’euro), ja està patint més la crisi dels subministraments (vegeu el tercer gràfic).6 En segon lloc, els colls d’ampolla en sectors tec-
nològics poden retardar la posada en marxa d’algunes iniciatives digitals promogudes a la UE sota el finançament del Next Genera-
tion EU. Cal recordar que la transformació digital és, juntament amb la transformació verda, una de les palanques bàsiques de canvi 
del sistema productiu europeu.7 Finalment, aquestes distorsions pressionen els preus de producció a l’alça. Aquesta dinàmica està 
en les fases inicials i es podria intensificar en el futur, la qual cosa exacerbaria un dels riscos més rellevants en l’actualitat, el de les 
tensions inflacionistes que ja s’observen en els preus al consum en nombroses economies (en particular, la nord-americana).8

Clàudia Canals

5. La taxa d’estalvi de les famílies nord-americanes se situava ja en nivells previs a la pandèmia a l’octubre del 2021 (el 7,3% de la renda disponible, després dels màxims 
de més del 30% a l’abril del 2020 i de gairebé el 27% al març del 2021). Per la seva banda, a la zona de l’euro, la taxa d’estalvi del 2T 2021 (última dada disponible) se 
situava lleugerament per sota del 20%, en relació amb nivells al voltant del 13% el 2019. Així mateix, en els articles del Dossier «La recuperació del consum», a 
l’IM11/2021, s’analitza el consum espanyol mitjançant dades internes i es conclou que, el 2022, serà vigorós i per damunt de la mitjana històrica.
6. Vegeu el Focus «Estructura econòmica i resistència als xocs a la zona de l’euro»,  en aquest mateix Informe Mensual, per a una anàlisi una mica més detallada del cas alemany.
7. També iniciatives en l’àmbit verd, com el cotxe elèctric, es poden veure afectades pels problemes dels colls d’ampolla.
8. A l’article «La resposta dels bancs centrals al rebot de la inflació (i la no resposta del BCE)», d’aquest mateix Dossier, parlem d’aquestes tensions inflacionistes i de la 
resposta de les institucions monetàries.
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https://www.caixabankresearch.com/ca/informe-mensual/461/novembre-2021/recuperacio-del-consum
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/estructura-economica-i-resistencia-als-xocs-zona-leuro
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/inflacio/resposta-dels-bancs-centrals-al-rebot-inflacio-i-no-resposta-del-bce
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El 2021, la inflació ha assolit cotes no vistes en molts anys a la majoria de les economies, tant avançades com emergents.  
Per exemple, ens hem de remuntar al 1990 per trobar una inflació nord-americana superior al 6,2% a l’octubre, mentre que, a la 
zona de l’euro, el 4,9% del novembre és el màxim des de l’inici de la sèrie. Aquest fenomen està centrant el debat econòmic, 
principalment, per les implicacions que té per a la política monetària. La nostra visió, compartida amb els principals bancs cen-
trals, és que els elements que expliquen aquestes elevades 
taxes d’inflació són de naturalesa transitòria i s’haurien de sua-
vitzar al llarg del 2022.

Què explica el rebot de la inflació?

D’una banda, els preus energètics globals han crescut amb 
molta força i expliquen la major part de l’augment de la infla-
ció. La causa principal ha estat una tempesta perfecta al mercat 
del gas, provocada per diversos factors, com temperatures més 
fredes de l’habitual, falta de vent, menor generació hidroelèc-
trica, altres disrupcions puntuals en l’oferta de gas a diversos 
països i un augment de la demanda de gas, sobretot a la Xina. 
Aquests factors, aïlladament, haurien tingut un impacte petit 
sobre el preu d’aquest combustible fòssil, però, conjuntament, 
han dut el preu del gas a augmentar el +350% des de l’inici 
d’enguany. Aquest increment ha empès a l’alça el preu de 
l’electricitat a la majoria de països, una tendència que, per la 
seva magnitud i per la seva persistència, ha acabat afectant 
també els altres combustibles fòssils, com el petroli i el carbó. 
Les cotitzacions dels mercats financers anticipen que aquesta 
situació es podria allargar encara uns mesos més, però que, amb el final de l’hivern i amb la reducció estacional de la demanda, 
ens trobarem amb uns mercats energètics menys tensionats.

El desajustament entre la demanda i l’oferta de molts béns, visible en els colls d’ampolla provocats pel fort creixement de la 
demanda a nivell global, és un segon element que també pressiona a l’alça els preus.1 Malgrat que la incertesa és elevada, tot fa 
pensar que aquesta dinàmica persistirà encara diversos mesos i que pot mantenir la inflació elevada durant la primera meitat de 
l’any, però s’hauria d’atenuar al llarg del 2022, a mesura que l’oferta es normalitzi i que la demanda embassada s’esgoti. Així i tot, 
l’aparició de noves variants del virus amb mutacions, com l’òmicron, és un risc latent que podria intensificar els colls d’ampolla.

Els bancs centrals posen fil a l’agulla...

Arran de l’augment de preus, diversos bancs centrals ja han començat a retirar els estímuls monetaris desplegats després de 
l’esclat de la pandèmia. En concret, en nombroses economies emergents, les autoritats monetàries ja han començat a apujar 
tipus, en tractar-se de països on la transmissió dels preus energètics i d’altres primeres matèries a la inflació sol ser més directa 
pel major pes d’aquests elements en la cistella de la inflació. Així, el 2021, els bancs centrals de Rússia, del Brasil o de Polònia han 
apujat els tipus d’interès en 5,75 p. p., en 3,25 p. p. i en 1,15 p. p., respectivament, i s’espera que, el 2022, continuïn mantenint el 
cicle de pujades de tipus. A les economies desenvolupades, els augments de tipus han estat més continguts i selectius, i només 
els bancs de Noruega, de Nova Zelanda i de Corea del Sud han apujat els tipus (en 0,25 p. p.).

Creiem que el 2022 serà l’any de la retirada dels estímuls monetaris i dels augments de tipus d’interès per part de la majoria de 
bancs centrals, tant a les economies avançades com a les emergents, sempre que les noves variants del virus ho permetin. Així, els 
mercats financers anticipen quatre pujades de tipus per part del Banc d’Anglaterra i del Banc del Canadà, tres per part del Banc 
d’Austràlia i fins a set per part del Banc de Nova Zelanda. De la Reserva Federal s’esperen dues pujades de tipus de 0,25 p. p., en línia 
amb les nostres previsions, mentre que, a Frankfurt, tal com ho expliquem tot seguit, no s'anticipen canvis en els tipus d’interès.

La resposta dels bancs centrals al rebot de la inflació  
(i la no resposta del BCE)
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1. Per a més detalls, vegeu l’article «Colls d’ampolla: del per què? al fins quan?», al Dossier d’aquest mateix Informe Mensual.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/analisi-conjuntura/colls-dampolla-del-al-quan
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... tot i que el BCE va a un altre ritme

Com ja ho hem comentat en un article recent,2 l’economia de la zona de l’euro es troba, juntament amb la del Japó, en un punt 
del cicle econòmic diferent al de la resta de les economies esmentades més amunt. La seva inflació subjacent, que exclou el com-
ponent energètic i el d’aliments, es troba en el 2,6%, lluny del 
4,8% de Nova Zelanda o del 4,6% dels EUA. A una inflació sub-
jacent molt heterogènia entre països, que, a les economies del 
nucli, se situa clarament per damunt de les de la perifèria 
(vegeu el segon gràfic), cal sumar una altra particularitat: 
l’efecte de base de la rebaixa temporal de l’IVA a diversos paï-
sos durant la segona meitat del 2020. Aquest factor està 
situant la inflació actual (tant general com subjacent) en taxes 
artificialment més elevades del que li correspondrien, quel-
com que deixarà de succeir al gener del 2022.

En aquest context, el BCE insisteix que el rebot de la inflació és 
transitori i que no actuarà per contrarestar-lo mentre continuï 
creient que els efectes de segona ronda3 seran moderats i 
mentre els elements exposats més amunt s’esvaeixin durant el 
2022. Més encara, després de la revisió estratègica i del canvi 
en la forward guidance que el BCE va proposar al juliol, amb 
l’objectiu d’inflació del 2% a mitjà termini, és molt improbable 
que vegem una pujada de tipus abans del final del 2023.

Així i tot, el BCE no és aliè a les dinàmiques inflacionistes globals, 
i, juntament amb el fet que l’economia de la zona de l’euro asso-
lirà el nivell de PIB previ a la  pandèmia en el 1T 2022, creiem que 
també retirarà una part dels estímuls monetaris el 2022. En con-
cret, estimem que les compres netes d’actius se situaran, el 2022, 
al voltant dels 570.000 milions d’euros,4 un volum molt conside-
rable, tot i que siguin 520.000 milions menys que les realitzades 
el 2021, un any encara molt condicionat per la pandèmia. Aques-
tes compres, juntament amb les reinversions dels actius al seu 
venciment, permetran al BCE mantenir un entorn financer aco-
modatici, amb el qual podrà donar suport al creixement econò-
mic i continuar cobrint les necessitats de finançament dels Estats 
membres. Cal destacar, a més a més, que, el 2022, els límits 
d’emissor no seran una restricció tan preocupant com ho eren en 
el món prepandèmia, perquè, amb l’augment del deute públic 
després de l’esclat de la pandèmia, el BCE té marge per mantenir 
el ritme de compres que preveiem fins al final del 2023 sense 
superar-los.

Tot aquest escenari, però, està subjecte a molta incertesa. Les noves variants del virus, com l’òmicron, continuaran pesant en la 
balança de riscos del BCE i, juntament amb la inflació, podrien condicionar l’activitat econòmica del 2022.

Ricard Murillo Gili 
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2. Vegeu el Focus «Sobre la normalització de la política monetària», a l’IM10/2021.
3. És a dir, com les taxes d’inflació elevades en el present es poden traduir en taxes d’inflació més elevades en el futur. Alguns estudis apunten al fet que els efectes
de segona ronda han perdut rellevància en els últims anys, tot i que és cert que la particularitat de la crisi i de la recuperació econòmica provocada per la COVID-19 pot 
capgirar aquesta dinàmica. Vegeu, per exemple, Borio, C., et al. (2021), «Second-round effects feature less prominently in inflation dynamics».
4. En concret, creiem que les compres netes sota el PEPP durant el 1T seran a un ritme menor que l’observat en l’últim trimestre del 2021 i s’aturaran al març. Creiem 
que, llavors, l’APP guanyarà importància i les compres netes mensuals  podrien passar dels 20.000 milions d’euros actuals als 40.000 milions. A més a més, s’especula 
que el BCE pugui afegir una certa flexibilitat a les compres d’actius de l’APP i que, en lloc d’anunciar un ritme de compres mensual, anunciï un objectiu de compres a 
realitzar en el conjunt de l’any.
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Notes: Assumim que el BCE adquireix, durant el 1T 2022, 150.000 milions d’euros sota el PEPP i 60.000 
sota l’APP. Fins al final de l’any, adquireix 360.000 milions sota l’APP, la qual cosa comporta, en el 
conjunt del 2022, unes compres netes de 570.000 milions d’euros. La dada que es mostra damunt 
les barres grises és la quantitat d’emissió neta de deute que el BCE no arribaria a cobrir.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/politica-monetaria/sobre-normalitzacio-politica-monetaria?index=
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El fort deteriorament patit per les finances públiques arran de la pandèmia ha reobert el debat sobre la necessitat de reformar les 
normes fiscals de la UE. Els objectius actuals de deute i de dèficit públics es remunten al 1992, quan el Tractat de Maastricht va 
fixar els requisits per accedir a la moneda única i es 
van incorporar també al Pacte d’Estabilitat i Creixe-
ment (PEC) quan va ser adoptat el 1997. El límit de 
deute públic es va fixar en el 60% del PIB (coincidint 
amb la mitjana europea de la dècada del 1990), un 
objectiu que es va creure que es compliria a mitjà 
termini si el topall per al dèficit públic es fixava en el 
3,0% del PIB, ja que, en aquella època, el creixement 
nominal rondava el 5,0%. És a dir, el PEC es va apro-
var en un context de creixement econòmic elevat i 
de baixos nivells de deute, una situació que dista 
molt del moment actual.

De fet, un dels moments decisius per al PEC va ser la 
crisi f inancera global del 2008, que va forçar 
Brussel·les a adoptar un conjunt de propostes legis-
latives conegudes com Six Pack i Two Pack. No obs-
tant això, aquests «retocs» no van aconseguir resol-
dre els principals problemes del PEC: la falta de 
flexibilitat per adaptar-se al cicle econòmic i a la 
realitat de cada Estat membre, l’escassa transparèn-
cia, l’excessiva complexitat i l’absència de mecanis-
mes que n’assegurin el compliment. Fins i tot la pròpia Comissió Europea va reconèixer que aquestes reformes agreujaven els 
problemes esmentats, ja que introduïen nous procediments pressupostaris i criteris difícils de mesurar a curt termini.1

L’últim cicle expansiu (2014-2019) va posar de manifest l’enorme 
repte que alguns Estats membres afronten per poder complir els 
objectius del PEC. En termes generals, els Estats membres  van 
aconseguir ajustar les ràtios de dèficit públic sobre el PIB fins a 
situar-les per sota del 3,0% el 2019 (Espanya i França van aprovar 
pels pèls), al mateix temps que el saldo primari (que exclou el 
pagament dels interessos) també va registrar un comportament 
molt positiu en la majoria dels casos, malgrat que Espanya no 
seria un d’ells. Aquesta evolució va reduir la pressió sobre les 
ràtios del deute públic, que van caure al llarg del període, mal-
grat que, el 2019, encara se situaven molt per damunt de 
l’objectiu del 60% a molts països (vegeu el segon gràfic).

Ja en el context macroeconòmic previ a la pandèmia, l’esforç 
que alguns països havien de dur a terme per reduir el deute en 
el marc de les regles del Pacte Fiscal era enorme. Si els tipus 
d’interès a llarg termini i el ritme de creixement nominal del PIB 
assolits el 2019 s’haguessin mantingut estables, Grècia hauria 
de registrar durant 20 anys un superàvit primari superior al 
6,0%; Itàlia i Portugal, al voltant del 3,0%, i Espanya, França i 
Bèlgica, al voltant del 2,0%.2 Això no sembla viable, en especial 
si tenim en compte l’incompliment sistemàtic de les regles fis-

cals en el passat: com ho demostra l’evolució dels dèficits estructurals,3 algunes economies no disposen de les eines o de la 
voluntat política per complir la recomanació europea de retallar les ràtios de dèficit estructural en 0,5 p. p. a l’any per acostar-se 
als objectius estructurals establerts,4 ni tan sols en períodes expansius (vegeu el tercer gràfic).

La UE el 2022: donant voltes a la reforma de les regles fiscals

2011: el Six Pack introdueix 6 normatives destinades 
a enfortir els procediments per reduir els dè�cits 
públics i per abordar els desequilibris macroeconòmics.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

L’evolució del marc de regles fiscals a la UE

Font: CaixaBank Research.  

1992: el Tractat de Maastricht introdueix l’euro com a moneda comuna i limita els
dè�cits públics i els nivells de deute públic al 3% i al 60% del PIB, respectivament.

1997: el Pacte d’Estabilitat i Creixement, seguit de la introducció del «braç preventiu» (1998, 
presentació i seguiment del PEC) i del «braç correctiu» (1999, procediment de dè�cits excessius), 
estableix regles �scals dissenyades per evitar desequilibris pressupostaris persistents a la Unió 
Monetària.

2005: introducció dels conceptes 
d’objectius pressupostaris a mitjà termini
(MTO) i de saldo estructural.

2010: el Semestre Europeu és introduït 
com a instrument de coordinació de la
política econòmica i �scal i forma part del 
marc de governança econòmica de la
UE. Els Estats membres alineen les seves 
polítiques �scals i econòmiques amb els
objectius de�nits a nivell comunitari.

2013: el Two Pack és aprovat i estableix 
que els Estats membres de la zona de l’euro 
acorden preparar els pressupostos d’acord 
amb els estàndards i amb el cronograma 
comú i presentar els esborranys a la 
Comissió i al Consell.

2012: el Pacte Fiscal entra en vigor i enforteix l’orientació �scal 
comunitària. Els Estats membres de la zona de l’euro acorden 
incloure l’equilibri pressupostari en les seves constitucions.

2015: la �exibilitat de comunicació introdueix orientacions sobre com 
la Comissió Europea aplicarà les regles del PEC, per enfortir el vincle entre 
reformes estructurals, inversió pública i responsabilitat �scal en suport 
de l’ocupació i del creixement. 

2020: el Pacte d’Estabilitat 
i Creixement és suspès.
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1. Vegeu el Focus «Cap a una reforma de les regles fiscals europees?», a l’IM03/2020.
2. Vegeu el Focus «Regles fiscals europees: a baix el 60%?», a l’IM03/2021.
3. El dèficit estructural s’estima com la part del dèficit públic que no es veu afectat pel cicle econòmic o per les despeses extraordinàries de caràcter temporal. Es 
tractaria d’una estimació del desequilibri permanent (estructural) del finançament dels comptes públics i n’ofereix una idea de la sostenibilitat a llarg termini.
4. Brussel·les estableix que la «regla d’or» de l’equilibri pressupostari, amb un límit del dèficit estructural del 0,5% del PIB potencial (si el deute públic és inferior al 60% 
del PIB, aquest límit es fixa en l’1% del PIB), ha de quedar consagrada en la legislació nacional, preferiblement a nivell constitucional. No obstant això, és un dels objec-
tius més controvertits. D’una banda, el propi concepte de «dèficit estructural» és una estimació, no una variable observada. De l’altra, es fixa en termes de PIB poten-
cial, que és una altra variable estimada amb diferents mètodes, la qual cosa explica les diferències que s’observen en el PIB potencial que per a un mateix país publi-
quen organismes com l’FMI, la Comissió Europea o l’OCDE.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/cap-reforma-les-regles-fiscals-europees?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/regles-fiscals-europees-baix-60?index=
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Reforma de les regles fiscals a la UE: més flexibilitat, menys complexitat?

La crisi de la COVID-19 va agreujar els problemes existents, ja que va evidenciar que les regles fiscals actuals difícilment serien 
adequades per a la nova realitat. L’excepcionalitat de la situació va dictar la suspensió temporal del PEC (des del març del 2020 
fins al 2023, previsiblement) i va revifar el debat sobre la reforma de les regles fiscals. La discussió es pot dividir en tres corrents: 
(i) els qui defensen que el marc actual no necessita reformes; (ii) els qui reconeixen que les regles fiscals s’han d’adaptar, però dins 
el marc actual, i, (iii) els qui exigeixen una revisió completa, 
inclosa la substitució dels objectius numèrics incorporats als 
tractats europeus. El retorn immediat a les regles del Pacte Fis-
cal podria ser perjudicial per a la zona de l’euro, ja que requeri-
ria un ajust fiscal molt abrupte i, sens dubte, impracticable, 
mentre que una revisió completa sembla complicada, ja que 
necessitaria la unanimitat dels Estats membres. Així les coses, 
guanya enters l’opció d’una reforma dins el marc actual.

Entre les possibles solucions, destaca el canvi d’enfocament de 
regles basades en el dèficit estructural cap a una regla de des-
pesa, la qual es podria adaptar de manera àgil a les condicions 
macroeconòmiques de cada país (principalment, al nivell de 
deute públic) i podria incloure excepcions que afectarien, 
entre d’altres, la inversió pública, per limitar el biaix «antiinver-
sió pública» del sistema actual5 (vegeu el quart gràfic). A més a 
més, és fonamental millorar la transparència d’aquestes regles, 
reduir-ne la complexitat, reforçar el paper de les institucions 
de vigilància fiscal6 i crear incentius i mecanismes que 
n’afavoreixin el compliment.

Malgrat que l’adopció d’una regla de despesa afegeixi transparència i previsibilitat al marc fiscal europeu, és important destacar 
la dificultat de delimitar excepcions (quines partides de despesa pública queden excloses de la regla de despesa i quines no) i la 
necessitat de definir límits clars al rang d’actuació de les diferents institucions involucrades en el procés. Al final, una reforma de 
les regles fiscals hauria de ser capaç d’abordar les deficiències ja identificades i de permetre sortir d’aquesta crisi amb un meca-
nisme de control i de coordinació fiscal senzill i creïble, que pugui dotar els Estats membres d’una arquitectura prou sòlida per 

afrontar els principals reptes de la UE: convertir Europa en el 
primer continent climàticament neutre, adaptar-lo a l’era digi-
tal, reduir la desigualtat i pal·liar els efectes de l’envelliment. I 
tot plegat sense qüestionar la sostenibilitat del deute públic a 
llarg termini. Aquests reptes requeriran inversions públiques 
significatives i poc factibles sota les regles pressupostàries 
presents, de manera que serà serà clau un replantejament pro-
fund de l’estratègia fiscal.

Així mateix, malgrat la pertinència del debat sobre la reforma 
de les regles fiscals, cal no perdre de vista altres elements relle-
vants. No oblidem, per exemple, que els països han d’avançar 
també individualment per dur a terme les reformes estructu-
rals necessàries que assegurin la sostenibilitat de les finances 
públiques.7 A més a més, no sembla que hi hagi una bala de 
plata en les regles fiscals que pugui aconseguir fàcilment, al 
mateix temps, una aplicació més simple, flexible i previsible. 
Així i tot, la UE disposa d’una altra munició de pes: els mecanis-
mes desenvolupats al llarg de les últimes crisis (com el Meca-
nisme Europeu d’Estabilitat, l’instrument SURE o els fons 
NGEU) permeten afinar la punteria de l’artilleria fiscal comuni-
tària. En conjunt, un sistema ben establert de regles fiscals i 

una capacitat fiscal permanent a la UE fomentarien inversions clau en un període de transició ecològica i digital i reforçarien, 
alhora, la condicionalitat positiva. El reforç de la confiança entre els Estats membres, així com en les institucions i en les regles 
comunitàries, serà la clau.

Luís Pinheiro de Matos i Rita Sánchez Soliva

5. En l’últim cicle expansiu, la consolidació fiscal es va fer, en gran part, per la via d’una reducció dràstica de la inversió, quan aquesta inversió contribueix a fomentar 
el creixement a mitjà termini.
6. Inclouen el Consell Fiscal Europeu i les institucions nacionals de vigilància fiscal, com l’AIReF. En aquest sentit, s’hauria d’establir també un mecanisme de resolució
de les disputes fiscals entre els Estats membres i la Comissió Europea, que representaria un reforç de responsabilitats de les corts europees de justícia.
7. Vegeu OCDE (2021), «The long game: Fiscal outlooks to 2060 underline need for structural reform».
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Els artífexs del creixement el 2022

Possiblement, el 2021 serà recordat com l’any de les vacunes. Després d’iniciar el procés de vacunació en el 1T amb algunes ensope-
gades, la campanya es va accelerar de manera vertiginosa a partir del 2T, de manera que, en el tram final de l’any, ja s’ha vacunat 
gairebé el 90% de la població més gran de 12 anys. L’enlairament de la vacunació va permetre la retirada de la major part de les 
mesures de restricció a l’activitat en el 2T i va iniciar una recupe-
ració de l’activitat que es va intensificar en el 3T de l’any, gràcies 
a la reactivació de l’activitat turística. D’aquesta manera, s’espera 
que el PIB del 2021 creixi el 4,4%, un ritme de creixement relati-
vament elevat, però que encara ens deixa, al final de l’any, el 
5,2% per sota del nivell del 4T 2019.

De cara al 2022, es preveu que la recuperació econòmica es con-
solidi i que el creixement del PIB s’acceleri i s’apropi al 6,0%. La 
pandèmia encara podrà generar noves onades, per l’aparició de 
noves variants més contagioses o per l’arribada del fred, però 
esperem que el seu impacte sobre el sistema sanitari sigui limi-
tat, gràcies a l’avanç de les vacunes i al fet que no sigui necessa-
ri tornar a introduir mesures severes de restricció a l’activitat. No 
obstant això, les noves onades podran generar repunts 
d’incertesa, que s’haurien d’esvair a mesura que es confirmi 
l’eficàcia de les vacunes. L’aparició de noves variants del virus 
que presentin una major resistència a les vacunes és el principal 
risc latent de l’escenari.

El 2022, el creixement es basarà, en gran part, en tres palanques: la recuperació del sector turístic, l’impacte dels fons europeus i la 
demanda embassada (vegeu el primer gràfic).

La palanca amb una contribució més gran serà el turisme. Aquest sector, molt damnificat per la pandèmia, es va començar a recu-
perar durant l’estiu del 2021, impulsat, principalment, pel dinamisme del turisme domèstic i europeu. Els fluxos de visitants de fora 
d’Europa encara es van mantenir molt continguts.1 De cara al 2022, s’espera que la recuperació del turisme internacional sigui més 
vigorosa, impulsada, principalment, pels fluxos turístics provinents del Regne Unit, dels EUA i de Llatinoamèrica, i que això permeti 
al sector recuperar cotes d’activitat similars a les registrades el 2017.

L’altre gran protagonista de l’any 2022 seran els fons europeus (NGEU, per les sigles en anglès). El Govern planeja gastar al voltant de 
27.000 milions d’euros el 2022, principalment en R+D+I i en digitalització (el 19,6% del total), en indústria i energia (el 17,5%) i en 
infraestructures i transport (el 14,2%). En conjunt, preveiem que els fons NGEU aportaran 1,6 p. p. al creixement del PIB del 2022.2

El consum de les llars també jugarà un paper important el 2022, tot i que no tan com el del turisme i el de l’NGEU. Durant el 2020, les 
restriccions a l’activitat van forçar una caiguda del consum que, juntament amb les polítiques de protecció de renda que es van 
implementar (principalment, els ERTO), va generar una bossa d’estalvi embassat propera als 45.000 milions d’euros. Aquesta bossa 
d’estalvi ja s’ha començat a materialitzar durant el 2021, però continuarà impulsant la recuperació del consum i de l’activitat durant 
el 2022.

Finalment, el 2022 no estarà exempt de factors que pesin sobre l’activitat. D’una banda, la crisi energètica que s’experimenta a 
Europa, agreujada per l’inici de la temporada d’hivern, ha comportat forts increments dels preus energètics, que redueixen la capa-
citat de compra de les llars i pressionen els marges empresarials. L’impacte d’aquesta crisi, tot i que agut, hauria de ser temporal, i 
els seus efectes s’haurien de moderar quan passi l’hivern.3 De l’altra, les disrupcions en les cadenes globals de subministrament 
continuaran llastant la capacitat de recuperació del sector industrial, sobretot durant la primera meitat del 2022.4 Així i tot, esperem 
que la crisi energètica i els problemes logístics acabin tenint un impacte relativament contingut en comparació amb la magnitud 
dels factors impulsors del creixement. Finalment, no podem oblidar l’aparició de noves variants del virus, com la recent òmicron. Les 
noves variants poden generar episodis d’incertesa que afectin els fluxos comercials i turístics, malgrat que l’avanç de les vacunes a 
nivell global i la capacitat per adaptar les ja existents, si fos necessari, haurien d’evitar que es converteixin en un problema que 
afecti de manera persistent l’activitat.

Espanya 2022, un any clau per consolidar la recuperació
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1. Així, per exemple, a l’agost del 2021, van arribar 5,2 milions de turistes internacionals, una mica més del doble dels que van arribar a l’agost del 2020, però encara el 
49% menys que a l’agost del 2019.
2. L’execució menor d’allò previst el 2021 implicarà que una part de la contribució el 2022 provingui d’inversions previstes per al 2021 però l’impacte macroeconòmic 
de les quals no es reflectirà fins al 2022.
3. Per a més informació, vegeu el Focus «L’impacte de l’augment del preu de l’electricitat sobre l’economia espanyola», en aquest mateix Informe Mensual.
4. Per a més detalls, vegeu l’article «Colls d’ampolla: del per què? al fins quan?», del Dossier en aquest mateix Informe Mensual.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/impacto-del-aumento-del-precio-electricidad-sobre
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/analisi-conjuntura/colls-dampolla-del-al-quan
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2022, un any crucial per a l’NGEU i per a les reformes

Més enllà de l’impacte econòmic de les inversions contemplades, l’NGEU és una finestra d’oportunitat única per desenvolupar refor-
mes que modernitzin l’economia espanyola. De fet, les inversions i les reformes han d’anar de bracet, ja que, quan es realitzen 
reformes en la direcció adequada, les inversions tenen un major impacte sobre el creixement.5

Les principals reformes clau que s’albiren són la reforma laboral (el gros de la qual s’ha de tancar abans que acabi el 2021 i és una de 
les condicions per al desbloqueig del pagament de 12.000 milions d’euros en transferències al juny del 2022), les reformes pendents 
en matèria de pensions (el foment dels plans d’ocupació, els canvis en la cotització dels autònoms, l’ampliació del període de càlcul 
de la pensió6 i la senda de pujades de les bases màximes de cotització) i la modernització de les Administracions públiques.7

En el marc de l’NGEU, la reforma laboral és essencial per abordar els problemes endèmics del mercat laboral espanyol, és a dir: una 
temporalitat i una dualitat elevades i els desajustaments entre les titulacions més demandades per l’alumnat i les més sol·licitades 
per les empreses.8

La temporalitat és un problema urgent, atesa la seva elevada prevalença a Espanya. Es tracta d’un problema que perjudica, en espe-
cial, els treballadors més vulnerables, com els joves, tal com ho ha tornat a posar en relleu la pandèmia.9 Per neutralitzar-lo, serà 
important implementar mesures que facilitin una major generalització dels contractes indefinits i que desincentivin l’excessiva uti-
lització dels contractes de molt curta durada.

La temporalitat no es pot abordar per separat d’un altre mal endèmic del nostre mercat laboral: la dualitat o la segmentació entre 
uns treballadors molt protegits i uns altres treballadors amb pocs drets. Això es reflecteix en una bretxa entre les condicions laborals 
dels indefinits i dels temporals (vegeu el segon gràfic) elevada i per damunt de molts dels nostres homòlegs europeus.

Finalment, el desacoblament entre la formació i la qualificació dels demandants de feina i els perfils que busquen les empreses és 
un altre aspecte que cal millorar. Un mecanisme d’ajust intern, com els ERTO, implementat de manera àgil i permanent serà molt 
benvingut. En aquest sentit, és positiu que, en la reforma laboral, s’introdueixin modalitats d’ERTO que permetin als treballadors 
reciclar-se i transitar cap a altres sectors quan es produeixin canvis estructurals. Per reduir el desacoblament, és clar, també serà 
important redoblar els esforços per millorar les nostres polítiques d’oferta, reforçant les polítiques actives, modernitzant l’FP, donant 
als centres educatius autonomia de gestió i potenciant les sinergies del sistema educatiu amb el nostre teixit productiu. Polítiques 
que s’haurien de desenvolupar sense rebaixar l’exigència del model educatiu.

Oriol Carreras i Javier Garcia-Arenas

5. Vegeu Albrizio, S. i Geli, J. F. (2021), «Un análisis empírico de los factores que pueden potenciar la efectividad del programa Next Generation EU», Boletín Económico, 
Banc d’Espanya, núm. 4.
6. En principi, segons el pla de recuperació, per beneficiar aquells treballadors amb carreres professionals discontínues i amb alts i baixos.
7. Es promulgarà una llei d’avaluació de les polítiques públiques.
8. A Espanya, el 83% de les empreses consideren que afronta problemes seriosos a l’hora d’incorporar candidats a uns certs llocs per les limitacions en els seus perfils 
professionals. Vegeu Blázquez, M. L., Masclans, R. i Canals, J. (2020), «Les competències professionals del futur: un diagnòstic i un pla d’acció per promoure l’ocupació 
juvenil després de la COVID-19», IESE.
9. Vegeu l’article «L’ocupació, el factor més important per reduir la desigualtat», al Dossier de l’IM10/21.
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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. 

La recuperació  
del consum

En el Dossier del novembre 
analitzem el repunt del 
consum a Espanya gràcies a  
la millora de la conjuntura i  
a la demanda embassada 
durant els pitjors mesos de la pandèmia.

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 COVID-19

Informe setmanal de 
l’evolució de la COVID-19  
i de la campanya de 
vacunació a Espanya i el món: 
incidència acumulada, pressió hospitalària, 
nous casos i morts, contagis per edat, ritme  
de vacunació.

Informe Sectorial 
Turisme 2S 2021 

En aquest especial sobre la 
temporada d’estiu, constatem 
que la situació del turisme  
a Espanya va millorar molt 
significativament, batent les 
previsions de bona part de les empreses  
del sector.

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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