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QUANT ESTALVI VAN ACUMULAR ELS ESPANYOLS EL 2020 
I COM L’ESTAN GASTANT EL 2021? *

46.600 MM € (el 3,7% PIB 2019) 
d’excés d’estalvi… …que es desfarà el 2021:
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Sectors que més s’han 
beneficiat el 2021 de 
l’excés d’estalvi del 2020:

TURISME

RESTAURACIÓ

OCI

*Segons dades internes de CaixaBank.
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Resum executiu

La tendència de 
recuperació del consum
La irrupció de la pandèmia al començament del 2020 
ha tingut repercussions sense precedents en molts 
àmbits de l’economia. Una d’aquestes repercussions 
ha estat el consum de les llars, principal component del 
PIB i considerat tradicionalment un indicador de la salut 
de l’economia i del benestar de la societat. A causa de 
les restriccions a l’activitat i a la mobilitat durant la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19, l’enfonsament del 
consum va ser molt superior al de crisis anteriors. La part 
positiva és que, amb l’aixecament de les restriccions, 
el consum a Espanya ha rebotat el 2021 de forma més 
intensa que en el passat. De fet, a l’octubre, el monitor 
de consum elaborat per CaixaBank Research amb dades 
internes se situava ja el 13% per damunt del mateix mes 
del 2019.

Aquesta tendència hauria de continuar, tot i que de 
forma més moderada, durant el 2022 i el 2023 (preveiem 
creixements del consum del 5,7% i del 3,6% el 2022 i el 
2023, respectivament). Aquestes previsions es basen en 
la hipòtesi que, gràcies a la campanya de vacunació, no 
s’hauran d’aplicar restriccions a l’activitat i a la mobilitat 
tan severes com les aplicades fins a la primavera 
passada. I, tot i que han aparegut factors que enterboliran 
la recuperació, com l’augment dels preus de l’energia i 
els colls d’ampolla en les cadenes globals de distribució, 
creiem que, a mesura que vagin remetent durant el 
2022, la demanda embassada durant la pandèmia, la 
recuperació del mercat laboral, la millora de la confiança 
del consumidor, el manteniment d’unes condicions 
financeres acomodatícies i l’impuls propiciat pels fons 
Next Generation EU continuaran donant suport a la 
recuperació del consum.

En aquest informe, posem el focus en un dels factors 
de fons més importants: la demanda embassada. 
L’impediment de consumir molts serveis durant les 
restriccions el 2020 i la conseqüent generació d’estalvi 
forçós (estimem que uns 46.600 milions d’euros, el 
3,7% del PIB del 2019) esperonen el consum després 

de la reobertura de l’activitat, secundat pel fet que els 
consumidors perceben que la crisi ha estat temporal 
(gràcies a la campanya de vacunació) i que no tenen 
necessitat de mantenir tant d’estalvi per motius 
precautoris. Amb l’ajuda de les dades internes i 
completament anonimitzades de CaixaBank de més de 
10 milions de clients, analitzem de forma exhaustiva 
tant la demanda embassada ja materialitzada com 
el recorregut que li queda, segons el perfil de cada 
consumidor.

Els nostres resultats apunten al fet que l’estalvi forçós 
durant la pandèmia ha estat substancial, però, al seu 
torn, molt heterogeni: la distribució de l’excés d’estalvi 
entre les rendes baixes, mitjanes i altes ha estat del 4%, 
del 58% i del 38%, respectivament. També trobem que 
aquest estalvi embassat es concentra, sobretot, en les 
persones més grans de 60 anys. Segons la nostra anàlisi, 
l’estalvi acumulat ja s’està desfent el 2021 (en concret, les 
rendes baixes desfan el 100% del seu estalvi embassat, 
mentre que les rendes mitjanes i altes desfan el 67% i el 
36%, respectivament) i beneficia, en especial, els sectors 
del turisme, de l’oci i de la restauració.

També aprofitem aquest informe per analitzar qüestions 
més estructurals sobre els patrons de consum mitjançant 
les dades internes. A causa dels canvis en els patrons de 
consum, la inflació que va afrontar el consumidor mitjà 
el 2020 va ser del 0,1% segons les nostres dades internes 
(en contrast amb la dada oficial del –0,3%) i encara 
més alta per a les persones més grans de 60 anys i de 
rendes baixes. Finalment, trobem que, generalment, els 
consumidors gasten més durant la primera setmana del 
mes i que aquest patró és especialment intens entre les 
rendes baixes i entre els joves. En canvi, les persones més 
grans de 60 anys i les rendes altes acostumen a gastar de 
forma més uniforme.
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Consum

Optimisme de llarg recorregut

El consum a Espanya: 
superant el pitjor de 
la pandèmia
El consum a Espanya es recupera a més velocitat que en crisis anteriors. Això es posa de 
manifest en el monitor de consum elaborat per CaixaBank Research amb dades internes. A 
l’octubre, el nostre indicador de consum se situava ja el 13% per damunt del mateix mes del 
2019. Malgrat que a un ritme més moderat, esperem que el creixement del consum continuï 
sent dinàmic els pròxims anys, gràcies al suport de diversos factors, com la mobilització de 
la demanda embassada durant la pandèmia, la recuperació del mercat laboral, la millora de 
la confiança del consumidor, el manteniment d’unes condicions financeres acomodatícies i 
l’impuls generat pels fons Next Generation EU. Així, malgrat que han aparegut alguns factors 
que enterboliran la recuperació, com la crisi energètica i les tensions en les cadenes globals 
de distribució, esperem que el ritme de creixement del consum acabarà sent dinàmic els dos 
pròxims anys, amb un avanç del 5,7% el 2022 i del 3,6% el 2023.

Els factors de fons conviden a l’optimisme el 2022 i el 2023
L’enfonsament del consum durant la crisi sanitària provocada per la COVID-19 va ser molt 
superior al viscut durant la crisi financera i del deute sobirà del 2008-2014. Això és degut, en 
gran part, al fet que els factors que van deprimir el consum durant els dos períodes recessius 
són molt diferents. Durant les crisis del 2008-2014, els determinants més importants van 
ser la caiguda de la renda bruta disponible i, en menor mesura, l’augment de la incertesa 
associada a l’evolució de la situació econòmica.1 En canvi, durant la crisi del 2020, les 
principals protagonistes han estat les restriccions a l’activitat i a la mobilitat (vegeu el gràfic 
de la pàgina següent).2

1  Vegeu el Dossier «La 
recuperació del consum 
a Espanya: factors expli-
catius i perspectives», 
a l’Informe Mensual del 
mes d’octubre del 2017.

2  Les contribucions a la 
variació del consum real 
s’obtenen a partir d’un 
model senzill de primeres 
diferències estimat mit-
jançant mínims quadrats 
ordinaris, on les variables 
explicatives (les tres 
primeres expressades 
en termes reals) són la 
renda bruta disponible, 
la riquesa financera, el 
tipus d’interès (euríbor a 
12 mesos) i la confiança 
del consumidor. Seguint 
les metodologies del BCE 
i del Banc d’Espanya, la 
contribució de les restric-
cions s’estima com  
el residu del model  
(corregit pel seu error 
de previsió històric). 
Vegeu «COVID-19 and 
the increase in household 
savings: precautionary 
or forced?», al Butlletí 
Econòmic del BCE, 
06/2020, i «El ahorro de 
los hogares durante la 
pandemia y sus posibles 
efectos sobre la reactiva-
ción futura del consumo», 
al Butlletí Econòmic 
1/2021 del Banc  
d’Espanya.
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Espanya: determinants del consum de les llars
Contribució a la variació intertrimestral del consum real (p. p.)

Notes: (*) Variació intertrimestral (%). Dades en termes reals.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Ministeri d’Assumptes Econòmics 
i Transformació Digital, del Banc d’Espanya i del BCE.

L’aixecament de la majoria de restriccions en el 2T 2021 va preparar el terreny per a la 
recuperació del consum,3 en especial als sectors més afectats per les restriccions (oci, 
restauració i turisme), tal com ho recull el nostre monitor de consum. Així mateix, el 2021, 
aquesta recuperació s’ha vist secundada per l’activació de la demanda embassada que es 
va acumular durant els mesos més durs de la pandèmia i per la notable millora del mercat 
laboral i de la confiança del consumidor, elements que continuaran impulsant el consum el 
2022 i el 2023.

3  Per conèixer més 
detalls sobre quins 
sectors s’han beneficiat 
més d’aquest rebot en el 
consum, vegeu l’article 
«Quins sectors s’han 
beneficiat més de la de-
manda embassada?», en 
aquest mateix informe.
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Consum

Despesa presencial de targetes espanyoles als TPV de CaixaBank 
en funció del tipus de comerç
Variació en relació amb el mateix període del 2019 (%)

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

En els propers trimestres, la demanda embassada jugarà un paper especialment important 
en les rendes altes, que són les que van generar més excés d’estalvi durant el 20204 i, segons 
les nostres estimacions, són les que encara tenen un matalàs més ampli per mantenir un 
ritme de creixement del consum relativament elevat per als seus estàndards. En concret, 
estimem que, el 2021, han materialitzat en forma de consum menys de la meitat de l’excés 
d’estalvi que van acumular,5 de manera que tenen marge perquè el seu consum continuï 
creixent de manera notable el 2022.6

Pel que fa mercat laboral, esperem que la seva recuperació es consolidi i que acabi tancant el 
2022 i el 2023 amb un creixement de l’ocupació del 2,7% i del 2,1%, respectivament. Aquest 
serà l’element clau sobre el qual es continuarà basant el creixement de la renda de les llars, 
que esperem que registri un augment del 8,5% acumulat en el període 2022-2023.

Un altre element que també contribuirà al creixement del consum és la millora en la confiança 
del consumidor, que s’ha recuperat de forma molt notable, gràcies, sobretot, a la reeixida 
campanya de vacunació. Malgrat que no descartem que es puguin produir noves onades de 
contagis, confiem que la pressió hospitalària es mantindrà delimitada en els propers mesos, 
gràcies a l’efectivitat de les vacunes i a l’elevat percentatge de població vacunada que s’ha 
assolit a Espanya. Això hauria de permetre que, en els propers mesos, no s’hagin d’aplicar 
restriccions a la mobilitat i a l’activitat tan severes com les de la primavera passada. Aquesta 
és una de les principals hipòtesis que sustenta el nostre escenari macroeconòmic. En aquest 
sentit, un dels principals riscos que l’envolten és l’eventual aparició de noves variants del 
virus que redueixin l’efectivitat de les vacunes.

4  Vegeu l’article  
«Consum i demanda em-
bassada: quin és el perfil 
del consumidor estrella 
en la recuperació?», en 
aquest mateix informe.

5  Vegeu l’article «En-
deutar-se o no endeu-
tar-se: un dilema que 
depèn de l’estalviat 
durant la pandèmia», en 
aquest mateix informe.

6  Des de CaixaBank 
Research, estimem que 
la demanda embassada 
contribuirà en 1,2 p. p. 
al creixement del PIB el 
2022.
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A més dels tres factors esmentats més amunt, també creiem que el consum rebrà el suport 
del manteniment d’unes condicions financeres acomodatícies, ja que no esperem que el 
BCE comenci a apujar els tipus d’interès fins al 2024.7 Tot això afavorirà la nova producció 
de crèdit al consum per finançar, sobretot, l’adquisició de béns duradors. Finalment, el pla 
de recuperació europeu NGEU també impulsarà el consum en els propers trimestres. El 
pla de recuperació i transformació europeu té com un dels principals objectius fomentar la 
mobilitat sostenible i la rehabilitació d’habitatges per promoure l’estalvi energètic, la qual 
cosa també esperonarà el consum de béns duradors, com, per exemple, cotxes elèctrics i 
aparells de climatització més eficients energèticament.

Els frens a la recuperació
Malgrat que esperem que la recuperació del consum continuï sent sòlida en els propers 
anys, en els últims mesos, han aparegut alguns frens que l’enterboliran una mica. D’una 
banda, durant la segona part de l’any, els preus de l’energia, tant de l’electricitat com dels 
combustibles, han pujat de manera acusada. L’augment d’aquests preus redueix el poder 
de compra de les llars, la qual cosa acaba limitant la capacitat de recuperació del consum. 
Malgrat que esperem que els preus de l’energia es vagin normalitzant al llarg del 2022, 
preveiem que l’impacte sobre el creixement del consum en aquest any se situarà al voltant 
dels 0,7 p. p.8

D’altra banda, el fort augment de la demanda a nivell internacional en els últims mesos ha 
generat colls d’ampolla en les cadenes globals de distribució, la qual cosa limita la capacitat de 
recuperació de l’oferta. D’aquesta manera, en els propers mesos, el creixement del consum 
també es veurà limitat per l’allargament dels terminis de lliurament que es produeixen 
en alguns productes de gran consum, com els vehicles, i per l’alça de preus a causa dels 
desajustaments entra l’oferta i la demanda en alguns sectors. De tota manera, d’acord amb 
els últims indicadors disponibles, esperem que aquestes restriccions es comencin a esvair 
a partir del 2T 2022, de manera que esperem que l’impacte final sobre la recuperació del 
consum sigui limitat.9

En definitiva, els frens que han aparegut recentment afebliran una mica el vigor de la 
recuperació del consum, però els factors de fons que li donen suport són sòlids, de manera 
que esperem que el consum registri taxes de creixement relativament elevades tant el 2022 
com el 2023, el 5,7% i el 3,6%, respectivament.

7  La nostra previsió de 
l’euríbor a 12 mesos per 
al 2022 i per al 2023 és 
del –0,35% i del –0,27%, 
respectivament.

8  Estimació a partir de 
un model semiestructural 
d’equilibri general amb 9 
equacions estimades i 14 
equacions auxiliars que, 
a curt termini, està deter-
minat per la demanda, 
mentre que, a llarg termi-
ni, la demanda i l’oferta 
agregades s’igualen. 
Per a més detalls, vegeu 
«Model semiestructural 
de CaixaBank Research 
per a Espanya», Docu-
ment de Treball 01/21.

9  Segons les estima-
cions de CaixaBank 
Research, els colls d’am-
polla restaran 0,3 p. p. 
al creixement del PIB el 
2022.
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Qui porta el pes de la recuperació?

Consum i demanda 
embassada: quin és el perfil 
del consumidor estrella en
la recuperació?
Estalvi el 2020: el motor de la demanda embassada
Les restriccions implementades per frenar l’avanç del coronavirus i la precaució per la 
incertesa regnant van provocar un gran augment de l’estalvi de les llars espanyoles el 2020. 
En concret, estimem que l’estalvi acumulat arran de la pandemia10 va assolir els 46.600 
milions d’euros, el 3,7% del PIB del 2019. Aquest fort increment de l’estalvi s’ha anat desfent a 
mesura que hem pogut recuperar els nostres hàbits, la qual cosa esperona una recuperació 
ràpida del consum. Una tendència que, molt probablement, es mantindrà en els propers 
trimestres.11 

Com es va distribuir l’augment de l’estalvi entre els diferents grups de població? A partir 
de la informació de més de 10 milions de clients de CaixaBank, degudament anonimitzada, 
reconstruïm l’evolució, en temps real, de la renda bruta disponible (RBD) de les llars i del 
consum per diferents trams de renda i per edats.12 

Com era d’esperar, l’augment de l’estalvi va ser especialment intens entre les persones amb 
ingressos més elevats: les rendes altes i mitjanes-altes van copar gairebé dos terços de la 
bossa d’estalvi addicional generada el 2020 a causa de la pandèmia, tal com ho recull el 
gràfic de la pàgina següent.

10  Definim «excés 
d’estalvi» o «estalvi 
embassat» com el dife-
rencial entre l’estalvi que 
es va produir el 2020 i 
el que s’hauria produït 
si, amb la renda bruta 
disponible observada el 
2020, les llars haguessin 
mantingut la taxa d’es-
talvi del 2019. A aquesta 
quantitat li restem la part 
dedicada a l’amortització 
del deute.

11  En concret, el 2020, 
segons les dades del 
Banc d’Espanya, la major 
part de l’estalvi es va di-
rigir a la compra d’actius 
financers (el 65%, amb 
un pes molt elevat dels 
dipòsits), mentre que les 
proporcions destinades 
a la inversió, principal-
ment habitatge (el 30%) 
i reducció de deute (el 
5%), van ser relativament 
menors.

12  Per a l’RBD, hem 
tingut en compte les 
principals fonts d’ingres-
sos: nòmines, presta-
cions d’atur, pensions 
públiques, ajuts públics 
i cobraments de plans 
de pensió privats. Hem 
restat els pagaments del 
deute a aquestes fonts. 
Pel que fa al consum, 
hem examinat els mo-
viments amb targetes 
i les retirades d’efectiu 
dels caixers i hem inclòs 
també els rebuts domi-
ciliats i les transferències 
de consum.

Consum
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Els resultats són intuïtius: les restriccions van ser generals per a tota la població i van 
comportar una reducció involuntària del consum, en especial pel que fa als serveis i als béns 
duradors, la qual cosa va fer que les persones amb rendes més altes estalviessin una fracció 
més gran de la seva renda.

Quan analitzem com es va distribuir l’excés d’estalvi per edats, veiem que els sèniors (les 
persones més grans de 60 anys) van acaparar una mica més de la meitat de la bossa d’estalvi 
que es va generar a nivell agregat; els adults (30-59 anys), un terç, i els joves (16-29 anys), 
una part petita (vegeu el gràfic de la pàgina següent). De nou, el resultat sembla plausible: 
les persones més grans van estar subjectes a les mateixes restriccions que la resta de grups 
demogràfics, però l’impacte sobre el seu poder adquisitiu va ser menor.
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Distribució de l’estalvi embassat durant la pandèmia 
per trams de renda
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Notes: Estimacions a partir de dades internes de CaixaBank reponderant l’excés d’estalvi agregat de 
l’economia espanyola. Les rendes baixes fan referència al 20% de la població amb ingressos més 
baixos; les rendes mitjanes-baixes, al següent 20% de persones; les rendes mitjanes, al següent 20% 
amb encara més ingressos... i, així, successivament.
Font: CaixaBank Research.
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Com s’està desfent l’estalvi acumulat durant la pandèmia?  
Qui porta el pes del consum?
La demanda embassada durant els mesos més durs de la pandèmia està afavorint un fort 
ritme de creixement del consum en tots els grups de població, des dels que tenen menys 
nivell de renda fins a les persones amb uns ingressos superiors. De fet, ha permès que el 
consum ja superés el 2021 els registres previs a la pandèmia, tant a nivell agregat com entre 
tots els nivells de renda.13 Aquesta gran embranzida de la demanda, que és general entre els 
principals països desenvolupats, ajuda a entendre les dificultats logístiques a nivell global 
per satisfer la ràpida recuperació de la demanda.

13  Cal destacar la nota-
ble diferència que hi ha 
entre el consum realitzat 
amb els pagaments amb 
targeta, les retirades 
d’efectiu, els pagaments 
en comerç electrònic i 
les domiciliacions que 
s’observa amb les dades 
internes de CaixaBank i 
les dades de la comptabi-
litat nacional publicades 
per l’INE, en les quals, 
segons les seves estima-
cions, la recuperació del 
consum de les llars està 
sent més modesta.
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Notes: Estimacions a partir de dades internes de CaixaBank reponderant l’excés d’estalvi agregat de 
l’economia espanyola. Joves fa referència a persones entre els 16 i els 29 anys; adults, a persones 
entre els 30 i els 59 anys, i sèniors, a persones de més de 60 anys.
Font: CaixaBank Research.
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Font: CaixaBank Research.
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En definitiva, la recuperació del consum el 2021 ha estat una realitat palpable que ha arribat 
a un conjunt ampli i heterogeni de famílies, en particular entre els joves i els col·lectius amb 
ingressos més baixos. De cara al 2022, el gran volum d’estalvi acumulat a nivell agregat 
durant la pandèmia convida a pensar que la recuperació del consum té encara molt marge 
per recórrer, en especial entre els grups de renda més elevada, sempre que els problemes 
logístics en les cadenes globals de valor es vagin solucionant i els nivells d’inflació es vagin 
normalitzant.

De tota manera, s’observen algunes diferències notables entre els diferents col·lectius. En 
el cas de les persones amb una renda més baixa, el rebot del consum és més vigorós en 
relació amb el període previ a la pandèmia. En canvi, entre les persones amb una renda més 
elevada, la taxa de creixement del consum és menor.14 De tota manera, cal destacar que, atès 
que les persones amb una renda més elevada són les que tenen un major volum de consum, 
malgrat que la taxa de creixement sigui inferior, la seva contribució al creixement agregat 
del consum és molt important. En concret, per al 2021, estimem que el 20% de les llars amb 
ingressos més baixos han realitzat al voltant del 10% del consum agregat a Espanya, mentre 
que el 20% de la població amb ingressos més elevats ha efectuat més del 30% del total.

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

14  És habitual que les 
persones amb una renda 
més elevada tinguin una 
menor propensió mar-
ginal al consum. Vegeu, 
per exemple, Laborda, 
J. L., Marín-González, C. 
i Onrubia-Fernández, J. 
(2018), «¿Qué ha sucedi-
do con el consumo y el 
ahorro en España du-
rante la Gran Recesión?: 
Un análisis por tipos de 
hogar», Estadística Espa-
ñola, 60(197), 273-311.

Variació 2021-2019 Variació 2019-2018 (temps normals)
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Evolució i perspectives del crèdit al consum

Endeutar-se o no 
endeutar-se: un dilema 
que depèn de l’estalviat 
durant la pandèmia

Context: this time is different
Històricament, i en general, els augments (o els caigudes) del consum es relacionen amb els 
augments (o les caigudes) dels préstecs al consum. Aquesta relació és especialment estreta 
en el cas dels béns duradors, que són els que més es financen, ja que solen ser despeses de 
més envergadura.

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

Consum



11

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

Durant el 2021, i després de l’eliminació de les restriccions a la mobilitat, el consum es va anar 
recuperant i, de retruc, també va fer-ho la producció de crèdit, que va repuntar de manera 
vigorosa.15 Això va moderar la contracció del deute de les llars amb aquesta finalitat.16 Quan 
estudiem amb dades internes de CaixaBank l’evolució del deute durant el 2021 per nivells 
de renda,17observem que va augmentar per al grup amb una renda més baixa, va caure de 
manera significativa per a les rendes mitjanes i va recular de forma menys intensa per a les 
rendes elevades.

Pel que fa a les rendes mitjanes,18 el resultat és coherent amb un procés de despalanquejament, 
ja que era el grup que més volum de deute acumulava abans de la pandèmia (el 58% del 
deute amb finalitat de consum es concentrava en aquest col·lectiu). A més a més, van 
estalviar de manera significativa durant el 2020 i van concentrar gairebé el 60% de l’excés 
d’estalvi agregat del 2020, segons estimacions a partir de dades internes. Els nostres resultats 
apunten al fet que aquestes rendes mitjanes han aprofitat l’excés d’estalvi per consumir a 
pulmó,19 i per despalanquejar-se. En altres paraules, hi ha hagut una mica de pushback per 
a aquest col·lectiu. En canvi, les persones amb ingressos més baixos van tenir un excés 
d’estalvi modest el 2020 i, a més a més, són les que han consumit de forma més vigorosa el 
2021 en relació amb el període previ a la pandèmia. És lògic, per tant, que estiguin finançant 
aquest consum elevat, la qual cosa explicaria que el seu deute hagi augmentat des del final 
de la fase més crua de la pandèmia. Finalment, les persones amb rendes altes, que van 
acumular el 38% de l’excés d’estalvi del 2020, tenen una càrrega baixa de deute al consum 
en relació amb la seva renda, la qual cosa explicaria que no hagin dedicat aquest estalvi a 
reduir el deute en el mateix grau que les rendes mitjanes.

15  El 7,6% interanual en 
l’acumulat entre el gener 
i el setembre del 2021.

16  El —0,4% entre el 
gener i el setembre del 
2021.

17  Fins al setembre, 
últim mes del qual tenim 
dades a l’hora de tancar 
aquest informe.

18  Quan parlem de 
rendes mitjanes, fem re-
ferència a la suma de les 
rendes mitjanes-baixes, 
de les rendes mitjanes 
i de les rendes mitja-
nes-altes.

19  En efecte, observem 
un rebot important del 
consum en les rendes 
mitjanes en relació amb 
la prepandèmia. Es tracta 
d’un avanç més gran per 
al segon tram de renda 
(rendes mitjanes-baixes) 
i es va reduint per als 
següents trams, tot i que 
se situa també per da-
munt de l’evolució en un 
any normal. Vegeu l’arti-
cle «Consum i demanda 
embassada: quin és el 
perfil del consumidor es-
trella en la recuperació?», 
en aquesta mateixa 
edició de l’Informe de 
Consum.

Préstecs al consum (esc. dta.)Consum nominal (esc. esq.)

10

5

0

-5

-10

-15

30

15

0

-15

-30

-45

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Variació interanual (%)Variació interanual (%)

Espanya: consum i crèdit concedit al consum

Nota: Els imports dels préstecs al consum inclouen les renegociacions.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya i de l’INE.

2021
Informe 
de Consum
2021



12

Taxa de creixement del deute al consum 
per trams de renda
Variació setembre 2021 en relació amb el desembre 2020 (%)

Nota: Les rendes baixes fan referència al 20% de la població amb ingressos més baixos; les rendes 
mitjanes-baixes, al següent 20% de persones; les rendes mitjanes, al següent 20% amb encara més 
ingressos... i, així, successivament.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.

Perspectives: la importància de calibrar bé la demanda embassada
Per entendre les necessitats de finançament del consum en el futur, hem d'entendre primer 
quina part del consum embassat es va materialitzar en 2021 i quant podrà ser satisfet 
mitjançant l'estalvi acumulat durant la pandèmia.

A partir de dades internes, estimem el consum addicional que va tenir lloc el 2021 en relació 
amb el consum que hauríem vist abans de la pandèmia per trams de renda.20 En comparar-
lo amb l’excés d’estalvi generat el 2020 per trams de renda, els resultats suggereixen que, 
en agregat, la meitat de l’excés d’estalvi s’hauria desfet el 2021. En particular, els nostres 
resultats (vegeu el següent gràfic) mostren que les rendes baixes i mitjanes-baixes haurien 
consumit tot l’excés d’estalvi de la pandèmia el 2021, mentre que les rendes mitjanes 
haurien consumit el 60% i les mitjanes-altes i altes, un percentatge clarament per sota de la 
meitat. Els resultats són coherents amb la recuperació de la nova producció de crèdit que 
hem observat el 2021. Els col·lectius amb rendes baixes o mitjanes-baixes no disposen de 
prou estalvi acumulat el 2020 per satisfer la demanda embassada, de manera que, a més 
d’utilitzar l’estalvi acumulat abans de la pandèmia, recorren al finançament bancari. En canvi, 
la resta de nivells de renda encara compten amb un matalàs d’estalvi per finançar el consum 
del 2022 o per incrementar l’estalvi a llarg termini per a futures inversions o per a la jubilació.

20  És a dir, comparem 
el consum estimat per 
al 2021 amb el consum 
resultat de mantenir la 
propensió marginal al 
consum del 2019 amb 
la renda bruta disponi-
ble del 2021 i atribuïm 
aquesta diferència a la 
demanda embassada 
durant la pandèmia.
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Excés d’estalvi del 2020 que es desfarà el 2021 
per trams de renda
Percentatge (%)

Notes: Projecció a partir de dades internes de CaixaBank. Les rendes baixes fan referència 
al 20% de la població amb ingressos més baixos; les rendes mitjanes-baixes, al següent 
20% de persones; les rendes mitjanes, al següent 20% amb encara més ingressos... i, així, 
successivament.
Font: CaixaBank Research.
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De cara al 2022, s’espera que el creixement del consum sigui vigorós i per damunt de la 
mitjana històrica. Aquest creixement es basarà en unes condicions financeres favorables, en 
el que quedi per materialitzar-se de la demanda embassada i en els fons del pla de recuperació 
europeu NGEU. Aquestes transferències europees busquen fomentar la mobilitat sostenible 
i la rehabilitació d’habitatges per promoure l’estalvi energètic, entre altres àmbits, la qual 
cosa impulsarà el consum de béns duradors, com cotxes elèctrics, punts de recàrrega, 
electrodomèstics, aparells de climatització i calefacció més eficients energèticament, etc. A 
més a més, les ajudes al sector privat no cobreixen la totalitat de la inversió, de manera que 
caldrà el cofinançament.

Una gran part del consum del 2022 per a les rendes baixes i mitjanes-baixes, sobretot de béns 
duradors, es basarà en el finançament bancari, ja que ja no disposaran del matalàs d’estalvi 
del 2020. A més a més, per a les rendes mitjanes i mitjanes-altes, estimem que el consum 
addicional que s’espera el 2022, en relació amb el consum mitjà en prepandèmia, serà 
superior a l’estalvi embassat durant la pandèmia que quedi (sempre que no persisteixin els 
actuals problemes d’oferta), de manera que també necessitaran altres fonts de finançament, 
com la bancària.21 Per tot plegat, s’espera que la nova producció de crèdit al consum creixi 
de manera notable el 2022.

21  A més de basar-se en 
l’estalvi acumulat abans 
de la pandèmia i de  
reduir la seva taxa  
d’estalvi el 2022.
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Selfie de la recuperació del consum

Quins sectors s’han 
beneficiat més de la 
demanda embassada?

Recuperació del consum per trams de renda des del 
final de l’estat d’alarma
(p. p.)

Notes: Les rendes baixes fan referència al 20% de la població amb ingressos més baixos; les rendes 
mitjanes-baixes, al següent 20% de persones; les rendes mitjanes, al següent 20% amb encara més 
ingressos... i, així, successivament. Cada barra mostra la diferència entre l’evolució de la despesa 
acumulada entre el maig i el setembre del 2021 en relació amb la seva evolució en l’acumulat del gener 
a l’abril del 2021. En els dos casos, calculem la seva variació en relació amb el mateix període del 2019. 
Analitzar la recuperació del consum per sectors mitjançant aquesta diferència de variacions acumulades 
permet eliminar una part molt important del biaix procedent de l’acceleració en la substitució de 
l’efectiu pels pagaments amb targeta que la pandèmia ha comportat i que hauria de ser similar en els 
dos períodes considerats.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.
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En quins sectors ha repuntat més la despesa?  
Una anàlisi per nivells de renda i per edat
A partir de l’anàlisi del creixement del consum des del maig del 2021,22 quan va finalitzar 
l’últim estat d’alarma, observem que la despesa en transport i, sobretot, en oci i restauració 
i en turisme es va recuperar amb especial vigor. Així, doncs, els sectors més perjudicats per 
les restriccions (la majoria encara vigents en el 1T 2021) són els que més s’estan recuperant.23 
En canvi, els béns duradors (mobles, tèxtil, etc.) s’han beneficiat de forma molt més modesta 
del repunt del consum, com es veurà més endavant, mentre que la despesa en béns de 
primera necessitat ha registrat una reculada (llevat de les llars amb rendes més baixes), 
perquè, en part,  aquests béns són substituïbles pels serveis oferts per la restauració.

22  En particular, de 
dades de pagaments 
amb targetes emeses per 
CaixaBank als terminals 
de punt de venda (TPV) 
de CaixaBank.

23  Una part d’aquest 
rebot s’explica per un 
efecte de base, ja que, en 
aquests sectors, el con-
sum va estar deprimit 
durant la primera part de 
l’any. No obstant això, 
les seves altes taxes de 
creixement en relació 
amb el període prepan-
dèmia entre el maig i 
el setembre reforcen la 
hipòtesi que ha estat en 
aquests sectors on s’ha 
materialitzat la major 
part de la demanda 
embassada. Per a més 
informació, vegeu el 
Monitor de consum de 
CaixaBank Research

Consum
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Un altre aspecte que crida l’atenció és que, a la majoria de sectors, el rebot del consum ha estat 
més intens entre les persones amb rendes més baixes, situació que es pot explicar perquè 
són el col·lectiu que ja ha alliberat tota la demanda embassada el 2021. Pel que fa a l’edat 
del consumidor, els patrons de consum són molt similars. No obstant això, la substitució de 
béns de primera necessitat per l’oci i la restauració ha estat superior entre els sèniors. Aquest 
col·lectiu és el que ha registrat taxes de creixement més elevades al sector dels béns de 
primera necessitat des de la irrupció de la pandèmia, de manera que és plausible que, quan 
s’hagin sentit més segurs, gràcies als avanços en la campanya de vacunació, hagin substituït 
una part d’aquesta despesa per despesa en restauració.

Recuperació del consum per edats des del 
final de l’estat d’alarma
(p. p.)

Notes: Joves fa referència a persones entre els 16 i els 29 anys; adults, a persones entre els 30 i els 59 anys, 
i sèniors, a persones de més de 60 anys. Cada barra mostra la diferència entre l’evolució de la despesa acu-
mulada entre el maig i el setembre del 2021 en relació amb la seva evolució en l’acumulat del gener a l’abril 
del 2021. En els dos casos, calculem la seva variació en relació amb el mateix període del 2019. Analitzar la 
recuperació del consum per sectors mitjançant aquesta diferència de variacions acumulades permet eliminar 
una part molt important del biaix procedent de l’acceleració en la substitució de l’efectiu pels pagaments amb 
targeta que la pandèmia ha comportat i que hauria de ser similar en els dos períodes considerats.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.
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Per què els béns duradors no han repuntat tant?
La recuperació de la despesa en béns duradors ha estat més continguda24 als diferents 
subsectors que podem capturar amb les dades internes de CaixaBank. Això és degut, 
principalment, al fet que la contracció que va patir durant les fases més crítiques de la 
pandèmia va ser més suau que en altres sectors, gràcies a la seva gran capacitat d’adaptació 
als canals de venda online, el creixement dels quals, notable i prolongat en el temps, ha 
esmorteït la caiguda de les vendes presencials. En conseqüència, la seva recuperació, tot i 
que existent, no ha estat tan intensa com en altres sectors.

24  De fet, la recuperació 
és una mica menor del 
que es mostra en aquest 
article, ja que inclou la 
despesa al sector de 
l’automoció, un dels més 
perjudicats pels colls 
d’ampolla presents en 
l’oferta actualment.
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Un segon factor té a veure amb les cadenes de subministrament i amb la capacitat de 
producció. El fet que la major part de la caiguda del consum durant la pandèmia s’expliqui 
per la imposició de restriccions va provocar que la demanda s’hagi recuperat molt més ràpid 
en comparació amb crisis precedents (de fet, els nivells de consum en totes les categories de 

Despesa en béns duradors per canal de venda
Variació en relació amb el mateix període del 2019 (%)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.
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Recuperació del consum de béns duradors des del 
final de l’estat d’alarma
(p. p.)

Notes: Cada barra mostra la diferència entre l’evolució de la despesa acumulada entre el maig i el setembre 
del 2021 en relació amb la seva evolució en l’acumulat del gener a l’abril del 2021. En els dos casos, calculem 
la seva variació en relació amb el mateix període del 2019. Analitzar la recuperació del consum per sectors 
mitjançant aquesta diferència de variacions acumulades permet eliminar una part molt important del biaix 
procedent de l’acceleració en la substitució de l’efectiu per pagaments amb targeta que la pandèmia ha 
comportat i que hauria de ser similar en els dos períodes considerats.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.
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Finalment, un altre aspecte que cal tenir en compte i que també està relacionat amb el 
desajustament entre l’oferta i la demanda ens porta a la Xina, la fàbrica del món. Les noves 
directrius marcades per Pequín en termes de contenció del consum d’energia per mantenir 
els preus a ratlla i per complir els objectius mediambientals han provocat que un nombre 
important d’empreses s’hagin vist obligades a reduir o, fins i tot, aturar durant alguns dies 
la producció. Juntament amb el tensionament de les cadenes de subministrament esmentat 
més amunt, les dues problemàtiques poden ser un risc a la baixa per al mercat de béns 
duradors.

Escassetat de materials o d’equipament (esc. dta.)Baltic Exchange Dry Index (esc. esq.)
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Zona de l’euro: Baltic Exchange Dry Index (BDI) * i colls 
d’ampolla en la producció de manufactures

Notes: (*) El Baltic Exchange Dry Index (BDI) és un índex dels nolis marítims de càrrega a 
granel seca de fins a 20 rutes marítimes clau de tot el món. La línia blava recull el percentatge 
d’empreses que declara l’«escassetat de materials o d’equipament» com un factor limitatiu 
important de la seva producció.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Refinitiv i de la Comissió Europea.

béns ja van superar el 2021 els nivells del 2019). No obstant això, en molts sectors, l’oferta no 
s’ha pogut recuperar tan ràpidament.

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

2021
Informe 
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Quina va ser realment  
la inflació a Espanya  
el 2020?
Una de les variables que més impacte té sobre les decisions de consum són els preus, que, 
a Espanya, van caure el 0,3% en el conjunt del 2020, segons les dades oficials.25 No obstant 
això, els canvis en els patrons de consum van ser molt pronunciats l’any passat, i això va fer 
molt difícil mesurar amb precisió la xifra a la qual realment es van enfrontar els consumidors. 
Estimacions pròpies basades en dades internes d’alta freqüència suggereixen que la inflació 
va ser una mica superior, del 0,1%.26 A més a més, la inflació no va afectar tothom per igual 
i va fer distincions en funció de l’edat i dels ingressos.

Com es calcula la inflació?
En llenguatge planer, per calcular la inflació, només es necessiten dos ingredients: una cistella 
de la compra que contingui els béns i els serveis que consumeix una llar representativa 
i l’evolució dels preus d’aquests béns i serveis.27 Són ben coneguts els problemes que 
comporta aïllar de l’evolució dels preus els canvis en la qualitat dels béns. I també és 
coneguda la dificultat de posar un preu als béns i als serveis que, durant alguns períodes del 
2020, no es van poder comercialitzar a causa de les restriccions per la pandèmia. Així, doncs, 
centrarem la nostra atenció en una complicació addicional: els canvis en la composició de 
la cistella de la compra representativa. Aquesta cistella consta d’una multitud de béns i de 
serveis englobats en 12 grans grups,28 cadascun amb un pes que reflecteix la preponderància 
que té en la cistella de la compra del consumidor mitjà.

25   Analitzem la inflació 
mitjançant l’índex de 
preus de consum har-
monitzat (IPCH) elaborat 
per l’INE.

26  Altres treballs que 
també utilitzen dades 
d’alta freqüència troben 
una diferència en rela-
ció amb la dada oficial 
d’inflació, entre l’abril i 
el desembre del 2020, 
de 0,06 p. p., de 0,30 p. 
p. i de 0,58 p. p. per als 
casos del Regne Unit, 
del Canadà i dels EUA, 
respectivament, i, entre 
l’abril i el setembre del 
2020, de 0,60 p. p. per al 
cas de França (al nostre 
estudi per a Espanya, la 
diferència estimada per 
als dos períodes és de 
0,58 p. p. i de 0,67 p. p., 
respectivament). Vegeu 
«Consumption shifts and 
inflation measurement 
during COVID-19», OECD, 
Statistical Insights (2021).

27  Si el lector vol 
conèixer més detalls so-
bre com es mesura la in-
flació i sobre els diferents 
biaixos del seu càlcul 
que han estat objecte de 
debat durant les últimes 
dècades, pot consultar 
l’article «Com es mesura 
la inflació?», al Dossier 
de l’Informe Mensual del 
mes de maig del 2016.

28  Aquests grups són: 
alimentació i begudes no 
alcohòliques, begudes 
alcohòliques i tabac, 
vestit i calçat, habitatge, 
parament de la llar, sani-
tat, transport, comunica-
cions, oci i cultura, ense-
nyament, hotels, cafès i 
restaurants i altres.

Dades oficials vs. estimacions pròpies

Consum
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Espanya: pesos de l’IPCH el 2019 
(% sobre el total)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank i de l’INE.

Abans de la pandèmia, la revisió anual d’aquests pesos passava força desapercebuda, a 
causa de l’estabilitat en els patrons de consum. No obstant això, l’arribada de la COVID-19 i la 
consegüent imposició de restriccions van alterar per complet els nostres hàbits de consum. 
Els organismes oficials encarregats de calcular la inflació es van trobar amb les mans lligades 
a una distribució de pesos basada en una cistella que era representativa el 2019, però que 
va deixar de ser-ho a partir del març del 2020. La pregunta que llavors se’ns planteja és: si 
els organismes oficials haguessin pogut modificar els pesos de la cistella representativa per 
adaptar-la a la nova situació, quina hauria estat realment la inflació de l’economia espanyola 
el 2020?

Quina va ser realment la inflació el 2020 segons les dades 
internes de CaixaBank?
Per respondre aquesta pregunta, acudim a les dades internes i completament anonimitzades 
de pagaments amb targeta als terminals de punt de venda (TPV) de CaixaBank.29 Abans, per 
assegurar-nos que la cistella de la compra resultant de les dades internes és representativa, 
comparem els pesos segons les nostres dades del 2019 amb les dades oficials en els grups 
de béns i de serveis que podem capturar amb l’operativa de targetes als TPV (és a dir, els 
béns i els serveis la contraprestació dels quals, o el pagament dels quals, no es realitza, en 
gran part, mitjançant transferències o domiciliacions).30 El resultat d’aquesta comparativa 
mostra de manera clara que el consum observat en les nostres dades internes s’ajusta força 
bé als patrons de consum del consumidor mitjà, tal com ho recull el següent gràfic.

29  Atès que l’IPCH inclou 
la despesa en consum 
dels residents i dels no 
residents a Espanya, 
extraiem de les dades 
internes la despesa amb 
targetes espanyoles i 
estrangeres a tots els TPV 
de l’entitat.

30  Els grups de béns i 
de serveis que podem 
analitzar amb les dades 
internes són: alimentació 
i begudes no alcohòli-
ques, transport, hotels, 
cafès i restaurants, oci i 
cultura, vestit i calçat, pa-
rament de la llar i begu-
des alcohòliques i tabac, 
que van representar el 
70% de la cistella oficial 
el 2019. Per als grups que 
no podem identificar de 
forma correcta amb l’ope-
rativa de targetes als TPV 
(habitatge, sanitat, comu-
nicacions, ensenyament 
i altres), assumim en el 
nostre càlcul de la inflació 
el pes oficial de l’INE.
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Un any més tard, el 2020, les peces del puzle es desencaixen i apareix una disparitat entre 
els pesos oficials (calculats al començament del 2020 a partir dels patrons de consum del 
2019) i la distribució de pesos que mostren les dades internes. D’una banda, en aquestes 
últimes, s’observa que els béns i els serveis més afectats per les restriccions (transport, 
hotels, cafès i restaurants, i oci i cultura) són els que més van caure en pes, compensats pel 
grup d’alimentació i begudes no alcohòliques. Aquesta redistribució de pesos és deguda al 
fet que passem molt més temps a casa que en èpoques prepandèmia, la qual cosa també 
explica el lleuger augment de la despesa en parament de la llar. De l’altra, queda patent el 
paper de l’e-commerce com a esmorteïdor de la caiguda de les vendes presencials en el grup 
de vestit i calçat, com es reflecteix al següent gràfic.31

31  Vegeu el Focus «El 
despertar de l’e-com-
merce al sector retail», 
a l’Informe Mensual del 
desembre del 2020.

En la mesura que la cistella utilitzada pels organismes oficials per calcular la inflació el 2020 
donava un pes excessiu als grups en què els preus van créixer menys o, fins i tot, van caure 
amb força,32 i un pes insuficient al grup d’alimentació i begudes no alcohòliques (amb un 
augment del preu del 2,4% el 2020), tot fa pensar que la sèrie d’inflació oficial va patir un 
biaix a la baixa. Així, des de l’abril, i segons les dades internes, la inflació va ser superior 
(i la deflació inferior en els mesos en què les dues sèries mostren una caiguda de preus) 
a la publicada per l'INE, com ho mostra el primer gràfic de la pàgina següent. En canvi, 
aquesta bretxa entre les dues sèries és inexistent durant el 2019, i molt menor el 2021, quan 
els organismes oficials van actualitzar, a l’inici de l’any, els pesos de la cistella de la compra 
i la van adaptar als patrons de consum observats durant el primer any de pandèmia (segon 
gràfic de la pàgina següent).33

32  El 2020, la variació 
de preus als grups de 
transport, hotels, cafès i 
restaurants i oci i cultura 
va ser del –3,6%, del 0,8% 
i del –0,8%, respectiva-
ment.

Espanya: pesos de l’IPCH el 2020 
(% sobre el total)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank i de l’INE.
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33  L’exercici de calcular 
quina va ser realment la 
inflació el 2020 també es 
podria dur a terme uti-
litzant els pesos oficials 
per al 2021. Si utilitzem 
aquesta metodologia, el 
resultat és una inflació 
del –0,1% per al 2020. 
No obstant això, amb 
les dades internes, en 
utilitzar pesos mensuals 
i no anuals, es poden 
capturar millor els mesos 
excepcionals. Per exem-
ple, a l’abril i al maig del 
2020, el pes del grup 
d’alimentació i begudes 
no alcohòliques, segons 
les dades internes, va 
ser del 52% i del 39%, 
respectivament, mentre 
que el pes oficial el 2021 
per a aquest grup és del 
23%. Això implica que, si 
comparem la inflació dels 
dos mesos sota les dues 
metodologies, el resultat 
és que, segons les dades 
internes, la inflació és 
superior, i això fa que 
també ho sigui el valor 
anual per al 2020.
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Espanya: IPCH 
Variació interanual (%)

Espanya: pesos de l’IPCH el 2021* 
(% sobre el total)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank i de l’INE.

Nota: (*) En el cas dels pesos calculats segons les dades internes, es consideren els mesos del 
gener al setembre (últim mes disponible en el moment de redactar aquest article).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank i de l’INE.
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La inflació el 2020 per generacions i per trams salarials
Fins ara hem analitzat la inflació en relació amb el consumidor mitjà, però és evident que 
la cistella de béns i de serveis varia en funció del col·lectiu demogràfic que la consumeix. 
Després de dividir el conjunt de clients per edats i per nivell d’ingressos, arribem a la 
conclusió que, durant el 2020, la taxa d’inflació va ser més elevada per als més grans de 60 
anys i inferior per als joves entre 16 i 29 anys (vegeu el següent gràfic).34 Aquesta diferència 
entre generacions s’explica per uns patrons de consum diferents: els sèniors dediquen una 
proporció major de la seva despesa a béns de primera necessitat (inflacionistes durant el 
2020) i menor als grups de transport o d’oci i cultura (deflacionistes), el contrari del que 
succeeix amb els joves.35

Així mateix, al gràfic de la pàgina següent, s’aprecia com la cistella de la compra es va 
encarir més per als consumidors amb un salari a la part baixa de la distribució (percentil 
10), en comparació amb els salaris de la part alta (percentil 90), situació que s’explica 
pel fet que les rendes baixes concentren una major part del consum en béns de primera 
necessitat i menys en aquells béns i serveis relacionats amb el transport, el turisme i 
l’oci.36

34  Atès que, en aquest 
estudi per edats, res-
tringim la mostra a les 
targetes emeses per 
CaixaBank i no englobem 
tot l’univers de targetes 
espanyoles i estrangeres 
tal com ho hem fet a la 
primera part de l’article, 
la mitjana ponderada de 
les taxes d’inflació referi-
des a les tres generacions 
no coincideix el 2020 
amb l’agregat mostrat 
a la primera part (línia 
vermella del primer gràfic 
de la pàgina anterior); en 
aquest sentit, les sèries 
per edats presentades 
pateixen d’un lleuger 
biaix de mostreig a l’alça.

35  Vegeu l’article «El 
consum de cada genera-
ció en temps normals… i 
en temps de pandèmia», 
al Dossier de l’Informe 
Mensual del mes de 
maig del 2021.

36  El motiu pel qual no 
s’observen diferències 
significatives en les taxes 
d’inflació durant el 2019 i 
el 2021 entre generacions 
i per trams salarials, 
malgrat tenir patrons de 
consum diferents, és que 
l’evolució dels preus als 
diferents grups de béns i 
de serveis no va ser tan 
dispar com la del 2020.

Espanya: IPCH per generació 
Variació interanual (%)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank i de l’INE.
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Per concloure, després de comprovar que les estimacions de la inflació a Espanya durant 
el 2020 haurien estat més altes si les dades sobre els patrons de consum haguessin 
incorporat els canvis en temps real, és important posar en valor el poder de les dades 
d’alta freqüència en un entorn canviant com el que vivim. És cert que esdeveniments tan 
extrems com la crisi sanitària actual, que, de la nit al dia, han transformat l’estructura de la 
despesa, no es donen sovint. No obstant això, el nostre món és cada dia més dinàmic, de 
manera que disposar d’aquesta mena d’informació tindrà cada vegada més importància, 
en especial en una variable com la taxa d’inflació.

Espanya: IPCH per tram salarial 
Variació interanual (%)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank i de l’INE.
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Com gastem 
al llarg del mes?
La distribució de la despesa al llarg del mes per part dels consumidors, una qüestió primordial 
per entendre’n la conducta, encara no s’ha estudiat amb la profunditat que es mereix, a causa 
de l’escassetat de dades públiques d’alta freqüència. Com distribueixen els consumidors la 
despesa setmana a setmana? Quant més gasten al principi de mes, que és quan la majoria 
cobra la nòmina? Consumim amb la mateixa intensitat independentment de la nostra edat 
o dels nostres ingressos? Gràcies a l’explotació de les dades internes de CaixaBank amb 
freqüència diària, podem analitzar de forma detinguda els patrons temporals de consum i 
donar resposta a aquestes preguntes.

Quan gastem més?
Partint de les dades internes completament anonimitzades dels pagaments i de les retirades 
d’efectiu entre el 2017 i el 2019 amb targetes emeses per CaixaBank,37 confirmem que el 
percentatge de despesa és major durant la primera setmana del mes38 i que va decreixent 
al llarg de la segona i de la tercera setmana, per després repuntar lleugerament a la quarta 
(vegeu el gràfic de la pàgina següent).39 El fet que una part significativa de la mostra 
analitzada rebi els ingressos durant els últims dies del mes40 és una de les raons per les quals 
el percentatge de despesa repunta en la quarta setmana.

37  Ens centrem en un 
període prepandèmia, 
ja que els canvis en les 
polítiques de restric-
cions a l’activitat i a la 
mobilitat durant la crisi 
sanitària podrien alterar 
de manera significativa 
els nostres resultats.

38  Aquest resultat és 
coherent amb un estudi 
realitzat amb dades 
diàries de despesa amb 
targetes a Dinamarca. 
Vegeu Andersen, A. et al. 
(2020), «Consumer res-
ponses to the COVID-19 
crisis», VOX, CEPR Policy 
Portal.

39  En aquells casos en 
què una setmana cau en-
tre dos mesos diferents, 
assignem la setmana al 
mes que conté més dies 
en aquesta setmana (un 
mínim de quatre dies). 
Així mateix, i amb la con-
dició de poder comparar 
la distribució de la des-
pesa en mesos diferents, 
eliminem de la nostra 
anàlisi els mesos amb 
cinc setmanes, és a dir, 
ens quedem únicament 
amb els mesos que tenen 
quatre setmanes.

40  Segons les nostres 
dades internes, el 54,8% 
de les nòmines es cobren 
al final del mes; en con-
cret, entre els dies 27 i 31, 
amb el dia 30 com el més 
comú.

La conducta dels consumidors

Consum
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Què diu de nosaltres la nostra manera de consumir?
Existeixen tres possibles explicacions (no excloents entre si) sobre per què els consumidors 
gasten més just després de rebre els seus ingressos. La primera s’associa a un perfil de 
consumidor que consumeix més quan pot fer-ho. Tothom coneix algú, si és que no ho fem 
nosaltres mateixos, que, al principi del mes, es permet el luxe de sortir a sopar fora o de fer 
una escapada el cap de setmana i que, al final del mes, s’estreny el cinturó.

La teoria econòmica ens diu que aquest comportament pot respondre a dues raons: la 
impaciència i la inconsistència temporal. La primera, simplement, expressa que hi ha 
persones que valoren més les gratificacions presents que les futures, la qual cosa fa que 
consumeixin més quan disposen de nous ingressos, en lloc de repartir el consum de manera 
uniforme al llarg del mes. El segon motiu és un concepte una mica menys intuïtiu, tot i 
que també molt estudiat,41 que argumenta que hi ha un altre tipus d’individus que, malgrat 
valorar el benestar futur (no són impacients), per falta de força de voluntat s’acaben centrant 
en el present a l’hora de prendre les decisions de consum, sense tenir en compte el dia de 
demà. En altres paraules, aquests consumidors exhibeixen un comportament miòpic, que 
s’accentua en la setmana en què reben els ingressos.

La segona explicació és que els consumidors es decantin per concentrar la despesa en la 
primera setmana del mes per motius organitzatius. Per exemple, amb la intenció d’estalviar 
temps, poden decidir anar al supermercat i fer la compra del mes durant la primera setmana, 
en lloc de fer compres setmanals. Un altre exemple seria el de l’abonament de transport 
mensual, que es pot comprar al principi de mes però que s’utilitza al llarg de les setmanes. 
En aquest sentit, tot i que concentrin la despesa en la primera setmana del mes, aquests 
consumidors no són ni impacients ni miòpics, ja que distribueixen el consum de forma 
uniforme.

41  Els inicis d’aquesta 
àrea d’estudi es 
remunten a l’article 
acadèmic R.H. Strotz 
(1955). «Myopia 
and Inconsistency 
in Dynamic Utility 
Maximization». The 
Review of Economic 
Studies.

Distribució de la despesa al llarg del mes 
(% corresponent a cada setmana)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.
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La tercera explicació del patró de despesa al principi del mes gira al voltant dels reintegraments. 
Segons un estudi del BCE42 que analitza en profunditat l’ús de l’efectiu per part de les llars a la 
zona de l’euro, a la pregunta de quins són els dos majors avantatges a l’hora d’utilitzar diners 
en efectiu, el 42% dels enquestats responen que permeten fer un millor seguiment de la 
despesa. Aquesta resposta és la més popular i apunta al fet que l’efectiu podria actuar com a 
mecanisme de compromís. Dit d’una altra manera, els consumidors podrien retirar del caixer 
durant la primera setmana una part important de l’efectiu que estimen que necessitaran al 
llarg del mes, però el consumirien de manera uniforme.43

Per esbrinar quina de les explicacions anteriors té més pes, descomponem la distribució 
de la despesa per setmana (recollida al gràfic anterior) entre reintegraments i despesa 
amb targeta (següent gràfic). Tenint en compte que els reintegraments es concentren en la 
primera setmana, podem concloure que l’ús de l’efectiu com a mecanisme de compromís és 
un factor que cal tenir en compte. En canvi, si ens fixem en la despesa amb targeta, podem 
apreciar que la seva distribució és molt més uniforme, amb un percentatge proper al 25% en 
les quatre setmanes del mes.

42  Vegeu Esselink, H. i 
Hernández, L. (2017), «The 
use of cash by house-
holds in the euro area», 
ECB Occasional Paper 
Series.

43  Una quarta explicació 
que justificaria el major 
percentatge de despesa 
observat en la primera 
setmana del mes està 
relacionada amb el fet 
que és en aquests dies 
quan es cobren la majoria 
dels rebuts domiciliats 
(aigua, llum, internet, 
lloguer, amortitzacions 
de préstecs, etc.). No obs-
tant això, en no incloure 
en la nostra anàlisi ni 
les domiciliacions ni les 
transferències, podem 
descartar aquesta quarta 
explicació.

Distribució de la despesa al llarg del mes 
(% corresponent a cada setmana)

Nota: Els números de l’1 al 4 en l’eix horitzontal fan referència a la setmana del mes 
(primera, segona, tercera i quarta, respectivament).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.
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Gastem igual en funció dels ingressos i de l’edat?
Aprofitant la granularitat de les nostres dades internes, podem fer un pas més enllà i analitzar 
si les conclusions per a les dades agregades són les mateixes per als diferents grups salarials i 
generacions. En el primer cas, dividint el conjunt de clients de CaixaBank en salaris mensuals 
baixos (fins a 1.000 euros) i alts (més de 2.000 euros) i, en el segon cas, dividint-los en joves 
(de 16 a 29 anys), adults joves (de 30 a 49 anys) i adults sèniors (de 50 a 64 anys).

A la part esquerra del següent gràfic, es mostra la distribució de la despesa total per salaris. 
Independentment del nivell salarial, veiem que el percentatge de despesa continua sent 
major durant la primera setmana del mes i va decreixent en la segona i en la tercera setmana 
(de mitjana per a tots els mesos analitzats). Dit això, s’aprecia una certa heterogeneïtat entre 
les rendes baixes i les altes, ja que la distribució de la despesa és més desigual per a les 
primeres. No obstant això, el gros de la diferència observada en la despesa total s’explica pel 
comportament de les retirades d’efectiu, tal com s’aprecia en la part central del mateix gràfic. 
En altres paraules, si ens fixem en la despesa amb targeta (part dreta del gràfic), veiem que 
es distribueix de manera més similar que la despesa total al llarg del mes en els dos trams 
salarials.

Aquests resultats ens indiquen la rellevància de l’ús de l’efectiu com a mecanisme de 
compromís, en especial en les rendes baixes, la qual cosa no ens hauria de sorprendre si es 
té en compte que són les que disposen d’uns recursos més limitats i han de tenir una visió 
més clara de les despeses que realitzen.

Distribució de la despesa al llarg del mes per tram salarial 
(% corresponent a cada setmana)

Nota: Els números de l’1 al 4 en l’eix horitzontal fan referència a la setmana
del mes (primera, segona, tercera i quarta, respectivament).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.
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Pel que fa a l’anàlisi per generacions, les conclusions sobre la distribució de la despesa per 
setmanes també es mantenen independentment de l’edat: la despesa és major la primera 
setmana del mes i menor en les setmanes posteriors. No obstant això, també s’aprecia que 
els joves són els que gasten de manera més desigual al llarg del mes, i els adults sènior els 
que menys.44 Així mateix, com succeïa amb els resultats agregats i per trams salarials, la 
distribució de la despesa és més uniforme quan només es té en compte la despesa amb 
targeta, com s’indica al gràfic inferior.

Com a conclusió, gràcies a l’ús de dades internes d’alta freqüència, hem constatat que els 
consumidors no distribueixen la despesa de manera uniforme al llarg del mes, sinó que, en 
general, gasten més en la primera setmana. A més a més, aquest comportament és més 
acusat per a les rendes baixes i entre els joves.

44  Això és coherent amb 
la literatura econòmica 
que documenta una 
relació negativa entre 
l’edat i la impaciència en 
el comportament. Vegeu, 
per exemple, Bishai, D. 
(2004), «Does Time Prefe-
rence Change with Age», 
Journal of Population 
Economics.

Distribució de la despesa al llarg del mes per generació 
(% corresponent a cada setmana)

Nota: Els números de l’1 al 4 en l’eix horitzontal fan referència a la setmana
del mes (primera, segona, tercera i quarta, respectivament).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.
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