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Presentació

Quan fa dos anys vam començar a publicar Nous Paradigmes, una selecció dels dos-
siers que havíem escrit durant l’any, no imaginàvem que la realitat posterior ens 
proporcionaria tants nous paradigmes. La COVID-19 ha estat una acceleradora de 
tendències i, alhora, ha fet emergir noves maneres de mirar i gestionar situacions 
derivades de la pandèmia. No ens falta, doncs, material per a aquesta nova edició. 

L’espai disponible ens ha donat marge per incloure capítols dedicats a les perspectives econòmiques 
per al 2022, tendències en consum, l’impacte dels fons de recuperació europeus, el canvi climàtic, 
l’evolució de la desigualtat i el paper de les democràcies en temps de pandèmia. 

Des de fa molt de temps, en el món de l’empresa es parlava d’un entorn VUCA, paraula formada 
per les sigles en anglès de volàtil, incert, complex i ambigu. Es referia, sobretot, a la situació que 
vivien les empreses de determinats sectors afectats per grans canvis tecnològics. Amb la COVID-19, 
l’entorn VUCA s’ha generalitzat no només en l’àmbit empresarial sinó també en el de la gestió de 
la política econòmica.

Un nou exemple ha estat la recent aparició de la variant del SARS-CoV-2 batejada com a òmicron. 
Havíem escrit ja el dossier de perspectives per al 2022 i vam haver de revisar-lo, tot i que de moment 
podem concretar ben poc sobre les implicacions econòmiques d’aquesta nova variant sense saber-ne 
el grau de contagiositat ni la virulència ni la resistència que pot tenir enfront de les vacunes exis-
tents. El que constatem sens dubte és que continuem vivint en un entorn enormement incert. I, 
compte, no tots els escenaris possibles amb òmicron són necessàriament negatius, especialment si 
es tracta d’una variant menys virulenta i les vacunes ens segueixen oferint un alt nivell de protecció.

Per cert, l’any que tanquem ha estat protagonitzat precisament per les vacunes i mereixen un co-
mentari. D’una banda, perquè són una demostració del que es pot assolir quan s’alineen els esforços 
globals dels Estats i el sector privat i, en particular, del que podem aconseguir quan s’impulsa la 
recerca. És una estratègia que serà necessària en la lluita contra el canvi climàtic. D’altra banda, 
cal posar en valor l’experiència d’Espanya i de Portugal, dos dels països de tot el món amb taxes de 
vacunació més elevades entre la població. Una mostra, entre d’altres coses, de solidaritat i fins i tot 
gosaria dir que de cohesió social.

L’any ha tingut un altre protagonista en l’àmbit econòmic: la inflació. Hem passat de preocupar-nos 
no fa gaire pels riscos de deflació a ser testimonis de taxes d’inflació que no havíem vist des de fa 
dècades. És un fenomen que preocupa per diverses raons. En primer lloc, perquè una inflació alta 
erosiona el poder adquisitiu del consumidor, cosa que resta vigor al creixement econòmic perquè el 
consum hauria de ser una de les palanques de la recuperació econòmica. En segon lloc, perquè la 
inflació és, en part, el reflex d’uns colls d’ampolla que, a més d’un impacte en el nivell de preus, tam-
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bé suposen un fre a la recuperació. Finalment, perquè una taxa d’inflació alta representa un dilema 
afegit als bancs centrals. Ara com ara, escudant-se, amb fonaments, en el fet que la inflació hauria 
de baixar el 2022 –per això s’ha caracteritzat com a transitòria–, bancs centrals com el BCE no han 
endurit la política monetària. Però, què farien si comencen a detectar-se augments generalitzats de 
preus i pressions sobre els salaris, allò que anomenem efectes de segona ronda? És una pregunta molt 
complexa, sobretot en un context en què la recuperació econòmica pot no estar igualment assentada 
als diferents països de la unió monetària. El millor que pot passar és que no ens veiem en la tessitura 
d’haver-la de respondre.

Més enllà de la moderació dels preus, que seria especialment beneficiosa per a l’economia espanyola 
perquè reforçaria el consum i la competitivitat de les empreses, la implementació del pla de re-
cuperació serà clau per impulsar la recuperació. De moment, anem més lents del que prevèiem i 
moltes de les convocatòries publicades són relativament petites. La realitat i la percepció haurien 
de canviar quan s’executin inversions de més envergadura i aconseguim una velocitat de creuer en 
convocatòries i desemborsaments. Com més aviat passi, millor. Els fons ofereixen una gran opor-
tunitat que no podem desaprofitar, no només per a la recuperació a curt termini, sinó també per 
ajudar-nos a fer front als reptes de les transicions digital i ecològica.

Finalment, una nota sobre el capítol dedicat a la desigualtat, en el qual aportem un element indis-
pensable per millorar les nostres polítiques i, en el fons, les nostres democràcies: l’evidència empí-
rica. L’evidència anecdòtica té un enorme desavantatge que juga a favor dels populismes, i és que 
sempre es poden trobar anècdotes per defensar una cosa o la contrària. L’anàlisi rigorosa que hem 
dut a terme amb dades totalment anonimitzades de milions de clients de CaixaBank ens permet en-
riquir el debat. Què diuen les dades en aquest cas? Doncs que la desigualtat va augmentar fortament 
després de la irrupció de la pandèmia; que l’augment va ser, no obstant això, molt inferior al que 
hauria estat sense programes com els ERTO; i que des de fa mesos la desigualtat s’ha anat moderant 
a mesura que es recuperava el mercat de treball. Una de les conclusions és que si volem reduir la 
desigualtat de manera estructural, hem de reduir la taxa de desocupació estructural. A Espanya, no 
ens podem continuar conformant amb taxes d’atur de doble dígit. No són habituals en pràcticament 
cap país avançat i tampoc no ho haurien de ser al nostre.

La COVID-19 ha estat una acceleradora  
de tendències i, alhora, ha fet emergir noves 
maneres de mirar i gestionar situacions 
derivades de la pandèmia. 
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que suposen les noves variants del virus. 
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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 
normalitat 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. 

M
és 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 
pandèmia (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 política econòmica (ERTO, etc.), 
l’especial idiosincràsia de la fase de recuperació en què 
estem immersos.

J O S É  R A M Ó N  D Í E Z 

Variació acumulada en el PIB real fins 
al 3T 2021 
(%) 

Nota
* Output loss correspon a la diferència en nivell del PIB versus 
projeccions realitzades per l’OCDE abans de l’inici de la pandèmia 
(octubre del 2019).
Font
CaixaBank Research, a partir de les dades de l’OCDE.
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La dinàmica de la recuperació 
vindrà determinada  
pel reajustament entre l’oferta 
i la demanda mundial.

En aquest sentit, al final de la crisi, hi haurà guanyadors i 
perdedors, 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’activitat 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. 
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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 financeres extremadament 
expansives i per allò que persisteixi dels plans fiscals 
d’estímul posats en marxa a banda i banda de l’Atlàntic. 
Tot es fia a la capacitat de resposta de l’oferta, llastada, en 
l’última dècada, per l’absència de reformes per augmentar 
la flexibilitat 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 mundial 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 del 2021. 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 velocitat 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. 

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 del 2022 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 
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desenvolupats. Aquesta descoordinació monetària pot 
acabar provocant desajustaments en el comportament 
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 al 2022 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 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.  //

del 2022, 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 asimètrica) i en la credibilitat mateix dels bancs 
centrals ja s’estan traduint en ritmes molt diferents de 
normalització monetària entre els emergents i els països 
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Colls d’ampolla:  
del per què?  
al fins quan?
Les notícies relacionades amb 
els problemes de proveïment 
de subministraments dins 
les cadenes de valor globals, 
o colls d’ampolla, han estat 
una constant en el tram 
final del 2021. El tancament 
temporal d’algunes plantes 
automobilístiques per falta 
de xips o les demores en 
l’arribada de contenidors 
marítims durant les 
campanyes del Black Friday 
o de Nadal són alguns 
exemples. En aquest article, 
s’analitza el perquè d’aquests 
problemes i fins quan podrien 
durar. 

La demanda: augment heterogeni per 
productes i per regions

L
a fortalesa de la demanda és un element clau 
d’aquest fenomen. La pandèmia ha comportat 
un canvi en la nostra manera de consumir cap 
a un consum més gran de béns, en especial 
els duradors. Les empreses i les llars van haver 

d’adaptar l’entorn al treball 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 dels béns 
duradors esmentats. Finalment, aquest increment de la 
demanda s’ha produït, principalment, als grans països 
avançats, els quals van aplicar amb agilitat i contundència 
polítiques econòmiques per esmorteir l’impacte de la crisi 
de la COVID-19 sobre les llars i sobre les empreses. Un 
cas paradigmàtic és el dels Estats Units, on, a l’octubre del 
2021, el consum de béns duradors es va situar el 22% per 
damunt dels nivells previs a la pandèmia, en relació amb 
l’1,3% per sota del consum de serveis.1

Com que aquests tipus de béns són altament 
comerciables, a diferència del que succeeix amb els 
serveis, l’elevada demanda ha provocat un fort rebot 
del comerç internacional mundial de manufactures, 
després de veure’s interromput durant els mesos amb més 
restriccions arran de la pandèmia. En concret, 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 

C L À U D I A  C A N A L S

1. Segons les dades del Bureau of Economic Analysis de la Despesa 
en Consum Personal en termes reals (PCE, per les sigles en anglès).
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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 components electrònics de Taiwan (un dels principals 
productors/exportadors de xips de gamma alta) 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 en nombroses plantes 
automobilístiques que hem esmentat més amunt.

Així mateix, l’heterogeneïtat que presenta l’increment 
de la demanda, amb els EUA com un dels principals 
demandants de béns, ha comportat l’embús dels seus ports 
marítims més importants i els consegüents 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 dels 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 
(essencials en les grans cadenes globals de manufactures) 
han afegit pressió a l’oferta. Així, per exemple, una part 

del port xinès de Ningbo-Zhoushan (el tercer port més 
actiu del món) va quedar tancada a l’agost després d’un 
positiu per COVID-19.
 
El que ens ofereix el futur
 
A mitjà termini, la moderació de la demanda de béns, la 
resolució gradual dels problemes als centres logístics i una 
adaptació de l’oferta als canvis de patrons en el consum 
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 reequilibri 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 normalitzant 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, molts països ja han posat en marxa plans per 
augmentar l’oferta de certs productes considerats 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 continuïn 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

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 del 2021. En 
l’actualitat, l’embús en aquests ports és menor, tot i que encara no 
s’ha normalitzat la situació.

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 que dediquem 
al consum en aquesta mateixa publicació, s’analitza el consum 
espanyol mitjançant dades internes i es conclou que, el 2022, serà 
vigorós i per damunt de la mitjana històrica.
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Nota
* Volum mensual. 
Font
CaixaBank Research, a partir de dades del CPB World Trade Monitor (Merchandise). 

Font
CaixaBank Research, a partir de dades de Freightos (Refinitiv).

Comerç internacional de manufactures * 
Índex (100 = 2010) 
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Nota 
* Empreses que donen una resposta afirmativa sobre si 
l’escassetat de materials o d’equipaments limita la seva 
producció.
Font
CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea 
(enquesta a empreses i a consumidors). 

Factors que limiten la producció: 
escassetat de materials o 
d’equipaments 
Respostes afirmatives (%)*
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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 
funcionament 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 la política de COVID zero de la Xina 
podria provocar 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. Primer, que no afecti per igual 
tots els països. Dins la zona de l’euro, per exemple, 
Alemanya, una economia molt integrada en les cadenes 
de valor global pel seu potent sector automobilístic 
(que representa 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 els sectors tecnològics 
poden retardar la posada en marxa d’algunes iniciatives 
digitals promogudes a la UE sota el finançament del 
Next Generation 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: una dinàmica 
que està en les fases inicials i que 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  //

7. També iniciatives en l’àmbit verd, com el cotxe elèctric, es poden 
veure afectades pels problemes dels colls d’ampolla.
8. Al següent article d’aquest capítol, «La resposta dels bancs 
centrals al rebot de la inflació (i la no resposta del BCE)», parlem 
d’aquestes tensions inflacionistes i de la resposta de les institucions 
monetàries.

6. Vegeu el Focus «Estructura econòmica i resistència als xocs a 
la zona de l’euro», a l’IM12/2021 de CaixaBank Research, per a una 
anàlisi una mica més detallada del cas alemany.

L’elevada demanda  
ha provocat un fort rebot  
del comerç internacional 
mundial de manufactures. Rang històric percentil 5-95 

Abr.-21 Jul.-21 Oct.-21
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1. Per a més detalls, vegeu l’article «Colls d’ampolla: del per què?  
al fins quan?», en aquest mateix capítol de Nous Paradigmes.

La resposta  
dels bancs  
centrals al rebot 
de la inflació  
(i la no resposta 
del BCE)
La inflació va assolir el 2021 
cotes no vistes en molts  
anys a la majoria de les 
economies, tant avançades 
com emergents. Aquest 
fenomen està centrant 
el debat econòmic, 
principalment, per les seves 
implicacions en la política 
monetària. La nostra visió, 
compartida amb els principals 
bancs centrals, és que els 
elements que expliquen 
aquestes elevades taxes 
d’inflació són de naturalesa 
transitòria i s’haurien de 
suavitzar al llarg del 2022. 

Què explica el rebot de la inflació?

E
ls preus energètics globals han crescut amb 
molta força i expliquen la major part de 
l’augment de la inflació. 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 hidroelèctrica, 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 
fet que el seu preu augmentés el +350% entre el gener i el 
novembre del 2021. 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 a d’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, tot i 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 

R I C A R D  M U R I L L O  G I L I 



Nota 
Previsions d’inflació pròpies. Per als tipus d’interès utilitzem els tipus d’interès implícits als mercats financers, quan és possible, i el consens 
d’analistes de Bloomberg.
Font
CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg i de l’FMI. 

Inflació i tipus d’interès a les economies avançades i emergents
(%) Previsions

Inflació emergents Inflació avançades
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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 
del 2022, però s’hauria d’atenuar al llarg de l’any, 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 moltes 
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 

Tipus d’interès avançadesTipus d’interès emergents

van apujar 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.
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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 component energètic i el 
d’aliments, es trobava el novembre del 2021 en el 2,6%, 
lluny del 4,8% de Nova Zelanda o del 4,6% dels EUA. 
A una inflació subjacent molt heterogènia entre països, 
que se situa per damunt de l’objectiu marcat pel BCE a les 
economies del nucli i molt per sota a la perifèria (vegeu 
el segon gràfic), cal sumar una altra particularitat: l’efecte 
de base de la rebaixa temporal de l’IVA a diversos països 
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, 
quelcom que deixa 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 assolirà el nivell de PIB previ a la pandèmia 
en el 1T 2022, creiem que també retirarà una part dels 
estímuls monetaris el 2022. En concret, estimem que les 
compres netes d’actius se situaran, el 2022, al voltant dels 
570.000 milions d’euros,4 un volum molt considerable, tot 
i que siguin 520.000 milions menys que les realitzades el 
2021, un any encara molt condicionat per la pandèmia. 
Aquestes compres, juntament amb les reinversions dels 
actius al seu venciment, permetran al BCE mantenir un 
entorn financer acomodatici, amb el qual podrà donar 
suport al creixement econòmic 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.  //

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.

2. Vegeu el Focus «Sobre la normalització de la política monetària»,  
a l’IM10/2021 de CaixaBank Research.
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».
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Nota
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 verdes és la quantitat d’emissió neta de deute que el BCE no arribaria a cobrir.
Font
CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea i del BCE.

Nota
Els països del nucli són Àustria, Bèlgica, Finlàndia, França, Alemanya, Luxemburg i els Països Baixos. A la perifèria tenim Xipre, Estònia, Grècia, Irlanda, 
Itàlia, Letònia, Lituània, Malta, Portugal, Eslovàquia, Eslovènia i Espanya. Ponderem cada economia en funció de la mida del PIB.
Font
CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.

Zona de l’euro: necessitats de finançament el 2022 
(Milers de milions d’euros)

Zona de l’euro: inflació subjacent
(%)
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La UE el 2022: 
donant voltes a 
la reforma de les 
regles fiscals
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 Creixement 
(PEC) quan va ser adoptat el 
1997.

E
l 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 aprovar 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 financera global del 2008, que va forçar Brussel·les a 
adoptar un conjunt de propostes legislatives conegudes com 
Six Pack i Two Pack. No obstant això, aquests «retocs» no 
van aconseguir resoldre 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 transparència, 
l’excessiva complexitat i l’absència de mecanismes que 
n’assegurin el compliment. Fins i tot la mateixa 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 U Í S  P I N H E I R O  D E  M A T O S  I 
R I T A  S Á N C H E Z  S O L I V A

1. Vegeu el Focus «Cap a una reforma de les regles fiscals europees?»,  
a l’IM03/2020 de CaixaBank Research.



L’evolució del marc de regles fiscals a la UE

Font 
CaixaBank Research. 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

1992: el Tractat de Maastricht introdueix l’euro com a moneda comuna i limita els 
dèficits públics i 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 PEC) i del «braç correctiu» (1999, procediment de dèficits excessius), 
estableix regles fiscals 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.

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

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

2015: la flexibilitat 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 
fiscal en suport de l’ocupació i del creixement.

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

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

2020: el Pacte 
d’Estabilitat i 
Creixement és 
suspès.
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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, malgrat 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 
fiscals 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 

2. Vegeu el Focus «Regles fiscals europees: a baix el 60%?», a 
l’IM03/2021 de CaixaBank Research.
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.



Unió Europea: comptes públics el 2019
(% del PIB) 

Font 
CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea.
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per acostar-se als objectius estructurals establerts,4 ni tan 
sols en períodes expansius (vegeu el tercer gràfic).

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 Fiscal podria ser perjudicial per a la zona 
de l’euro, ja que requeriria 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 despesa, 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 «antiinversió 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 
mecanisme de control i de coordinació fiscal senzill i creïble, 

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 objectius més controvertits. 
D’una banda, el concepte mateix de «dèficit estructural» és una 
estimació, no una variable observada. De l’altra, es fixa en termes de PIB 
potencial, 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 publiquen organismes com l’FMI, la Comissió 
Europea o l’OCDE.

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.

És fonamental millorar la 
transparència d’aquestes regles, 
reduir la seva complexitat 
i reforçar el paper de les 
institucions de vigilància fiscal.



Unió Europea: saldo estructural 
(% del PIB potencial) 

Zona de l’euro: deute i inversió pública 
(% del PIB)

Font 
CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea.

Nota 
La variació de la inversió pública es calcula com la diferència entre la mitjana dels períodes 2000-2011 i 2012-2020. Els rombes en verd corresponen 
a un augment de la inversió pública entre els dos períodes i els rombes en vermell corresponen a una reducció.
Font
CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.
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7. Vegeu OCDE (2021), «The long game: Fiscal outlooks to 2060 
underline need for structural reform».

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 digital, 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 
clau un replantejament profund 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 rellevants. No oblidem, per exemple, que els 
països han d’avançar també individualment per dur a 
terme les reformes estructurals 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 mecanismes 
desenvolupats al llarg de les últimes crisis (com el 
Mecanisme Europeu d’Estabilitat, l’instrument SURE o 
els fons NGEU) permeten afinar la punteria de l’artilleria 
fiscal comunitària. 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.  //



Espanya 2022, 
un any clau per 
consolidar la 
recuperació 
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Possiblement, el 2021 serà 
recordat com l’any de les 
vacunes. Després d’iniciar el 
procés de vacunació en el 1T 
amb algunes ensopegades, la 
campanya es va accelerar de 
manera vertiginosa a partir 
del 2T, de manera que, en el 
tram final de l’any, ja s’havia 
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 recuperació 
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 va créixer a un ritme 
relativament elevat el 2021, 
tot i que encara per sota del 
nivell del 4T 2019. 

D
e cara al 2022, es preveu que la recuperació 
econòmica es consolidi 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 limitat, gràcies a 
l’avanç de les vacunes i al fet que no sigui necessari 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 recuperar 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.
 

O R I O L  C A R R E R A S  I 
J A V I E R  G A R C I A - A R E N A S

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.
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PIB 2022: contribucions al creixement 
(p. p.)

Nota
* Variació anual (%). 
Font
CaixaBank Research.
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De cara al 2022, es 
preveu que la recuperació 
econòmica es consolidi i 
que el creixement del PIB 
s’acceleri i s’apropi al 6,0%.

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 capacitat 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.
 
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 reformes 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.52. 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», a l’IM12/2021 de
CaixaBank Research.
4. Per a més detalls, vegeu l’article «Colls d’ampolla: del per què? 
al fins quan?», en aquest mateix capítol.

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.
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Les principals reformes clau que s’albiren són la reforma 
laboral (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 especial, 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 
utilització 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.  //

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

Economia de pandèmies en perspectiva 
històrica

L
a crisi econòmica de la COVID-19 és un cigne 
negre, un esdeveniment molt infreqüent. 
Podríem recórrer a l’experiència històrica per 
comprendre’l millor, però ens veuríem abocats 
a comparar temps, societats i economies 

marcadament diferents. Si obrim el ventall des del segle 
xiv, amb la pesta negra, fins al segle xx, amb la grip 
espanyola del 1918-1920, haurem tingut 19 pandèmies 
a Europa i obtindrem una pinzellada força inequívoca 
del seu impacte econòmic: exerceixen un llast persistent 
i deprimeixen de forma significativa els tipus d’interès i 
el creixement de l’activitat durant més de 10 anys i, fins i 
tot, més de 20 en alguns casos.1 

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

A D R I À  M O R R O N 
S A L M E R O N

1. Vegeu Jordà, Ò., Singh, S. R. i Taylor, A. M. (2020), «Longer-run 
economic consequences of pandemics?», The Review of Economics and 
Statistics, 1-29.
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o els temors de dominància fiscal (en lloc del mecanisme 
d’abundància relativa de capital imperant en pandèmies 
anteriors).2 

Cicatrius en el comportament 

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

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

La singularitat econòmica de la COVID-19 

La petjada que la COVID-19 deixi en les nostres creences 
té implicacions rellevants. Per exemple, hi ha economistes 
que suggereixen que l’escassetat de treballadors en algunes 
empreses nord-americanes pot reflectir un canvi de 
preferències de les llars, que desitgen ara més temps lliure 
i en família.7 També serà important per al futur de l’estalvi 
generat durant la crisi. Com ho indiquen els dos primers 
gràfics, l’augment de l’estalvi ha estat relativament durador 
i els volums acumulats són importants. Tenint en compte 
que és una crisi severa, les cicatrius de la pandèmia poden 
mantenir encadenat l’estalvi i pesar sobre el funcionament 
de l’economia. Però, una vegada més, hem de recordar 
que la COVID-19 és un esdeveniment sever atípic: hem 
viscut un col·lapse històric de l’economia, però també hem 
estat testimonis d’una reactivació econòmica ràpida, i, en 
alguns mercats financers, el rebot, fins i tot, ha flirtejat amb 
l’exuberància. De la mateixa manera, molts treballadors 

2. Vegeu l’article «L’ombra de la dominància fiscal», al Dossier de 
l’IM04/2021 de CaixaBank Research. 
3. Vegeu Andersen, S., Hanspal, T. i Nielsen, K. M. (2019), «Once bitten, 
twice shy: The power of personal experiences in risk taking», Journal 
of Financial Economics, 132(3), 97-117. Estudien la recomposició de les 
carteres d’inversió rebudes en herència arran d’una mort sobtada. De 
mitjana, els individus que havien patit en primera persona pèrdues per la 
crisi financera del 2007-2008 van reduir en 9 p. p. el pes dels actius de risc 
sobre el total de la cartera (en relació amb el grup de control, que també 
rep una herència però no ha patit pèrdues en la crisi). 
4. Vegeu Malmendier, U. i Shen, L. S. (2018), «Scarred consumption», 
National Bureau of Economic Research, núm. w24696. 
5. Vegeu Malmendier, U. i Nagel, S. (2011), «Depression babies: do 
macroeconomic experiences affect risk taking?», The Quarterly Journal of 
Economics, 126(1), 373-416. 
6. És a dir, són sostingudament més favorables a endurir la política 
monetària. Vegeu Malmendier, U., Nagel, S. i Yan, Z. (2017), «The making of 
hawks and doves: Inflation experiences on the FOMC», National Bureau of 
Economic Research, núm. w23228. 
7. Vegeu Autor, D. (2021), Good news: there’s a labor shortage, article 
d’opinió publicat al The New York Times.
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8. Vegeu el Focus «El paper del consum embassat en la recuperació de la 
zona de l’euro el 2021», a l’IM05/2021 de CaixaBank Research.
9. Estimem que l’augment dels dipòsits equival gairebé al 40% de l’estalvi 
total acumulat a Alemanya, al voltant del 60% a França i a Espanya i al 50% 
a Itàlia. Als EUA s’acosta al 90%. 
10. Aquesta composició del consum s’observa tant als EUA (vegeu el tercer 
gràfic) com en altres països. Vegeu el cas de França a Bounie, D. et al. 
(2020), «Consumption dynamics in the covid crisis: real time insights from 
French transaction bank data», Covid Economics, 59, 1-39.

es van veure forçats a suspendre la seva activitat, però no 
van quedar aturats: moltes relacions laborals empresa-
treballador s’han mantingut gràcies a programes com els 
ERTO, que han facilitat el retorn a la feina i han atenuat 
la incertesa sobre les perspectives laborals. A més a més, a 
diferència d’altres crisis, l’acumulació d’estalvi actual no és 
deguda tant a raons precautòries com a la impossibilitat de 
consumir per les restriccions mateixes a l’activitat;8 de fet, 
el gros de l’estalvi s’ha emmagatzemat en dipòsits bancaris, 
la qual cosa facilita que es converteixi més ràpidament en 
consum.9 

L’atipicitat de la crisi queda clara si analitzem l’evolució de 
tres tipus diferents de despesa: en béns duradors, en béns 
no duradors i en serveis. Com ho mostra el tercer gràfic, la 

pandèmia encara llasta el consum de serveis, que és el més 
penalitzat per les restriccions, però els béns, tant duradors 
com no duradors, han rebotat amb força i ja superen de 
manera notable els nivells precrisi,10 aparentment inafectats 
per la incertesa i evidenciant una vegada més la singularitat 
econòmica de la COVID-19. En l’actualitat, aquesta 

Taxa d’estalvi de les llars 
(% de la renda bruta disponible)

Nota
Dades de trimestre estanc, ajustades per efectes de calendari i 
d’estacionalitat.
Font
CaixaBank Research, a partir de dades d’U.S. BEA i d’Eurostat. 

Excés d’estalvi acumulat entre el 1T 
2020 i el 2T 2021
(% del PIB del 2019)

Nota
L’excés d’estalvi s’estima com la diferència entre l’estalvi observat 
i el que, atesa l’evolució de la renda disponible el 2020 i el 2021, 
s’hauria produït si les llars haguessin mantingut les taxes d’estalvi 
prepandèmia. 
Font
CaixaBank Research, a partir de dades d’U.S. BEA i d’Eurostat. 
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singularitat també està aflorant pel costat de l’oferta: les 
disrupcions en les cadenes globals de subministrament, 
derivades dels colls d’ampolla en el transport mundial 
i de l’escassetat d’alguns components (semiconductors, 
microxips, etc.), en un context de gran dinamisme de la 
demanda, poden atenuar, en certa manera, l’enlairament 
del consum en els propers mesos si s’intensifiquen. 

Així, malgrat que, si extrapolem l’experiència de 
crisis econòmiques passades, és temptador apuntar 
a cicatrius persistents sobre l’estalvi, sobre el consum 
i sobre la inversió, l’atipicitat de la COVID-19 obre 
molts interrogants, també sobre la validesa de les 
experiències passades. És inevitable especular sobre les 
seves conseqüències econòmiques futures, però el que és 

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

EUA: despesa real
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realment necessari és tenir una bona informació sobre 
la resposta real dels consumidors, dels estalviadors i dels 
inversors. I això és el que oferim al lector en les següents 
pàgines informació precisa i detallada, basada en les 
microdades internes de CaixaBank, sobre el comportament 
a temps real dels consumidors i dels estalviadors espanyols 
durant la pandèmia.  //
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Consum 
i demanda 
embassada: quin 
és el perfil del 
consumidor estrella 
en la recuperació?
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 per la pandèmia1 
va arribar als 46.600 milions 
d’euros, el 3,7% del PIB del 
2019. 

A
quest fort augment de l’estalvi s’ha anat 
desfent a mesura que hem pogut recuperar els 
nostres hàbits, la qual cosa està esperonant 
una recuperació ràpida del consum. Una 
tendència que, molt probablement, es 

mantindrà en els propers trimestres.2 

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 anonimitzats 
reconstruïm l’evolució, en temps real, de la renda bruta 
disponible de les llars i del consum per diferents trams de 
renda i per edats.3 

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

J A V I E R  G A R C I A - A R E N A S , 
A L B E R T O  G R A Z I A N O , 
E D U A R D  L L O R E N S  I  J I M E N O 
I  M À X I M  V E N T U R A  B O L E T 

2. En concret, el 2020, segons les dades del Banc d’Espanya, la major part 
de l’estalvi es va dirigir a la compra d’actius financers (el 65%, amb un 
pes molt elevat dels dipòsits), mentre que les proporcions destinades a 
inversió, principalment habitatge (el 30%) i reducció de deute (el 5%), van 
ser relativament menors. 
3. Per a l’RBD hem tingut en compte les principals fonts d’ingressos: 
nòmines, prestacions d’atur, pensions públiques, ajudes públiques i 
cobraments de plans de pensió privats. Hem restat els pagaments del 
deute. Pel que fa al consum, hem examinat els moviments amb targetes i 
les retirades d’efectiu dels caixers i hem inclòs també els rebuts domiciliats 
i les transferències de consum. 

1. Definim l’«excés d’estalvi» o «estalvi embassat» com el diferencial entre 
l’estalvi que es va produir el 2020 i el que s’hauria produït si, amb la 
renda bruta disponible observada el 2020, les llars haguessin mantingut 
la taxa d’estalvi del 2019. A aquesta quantitat li restem la part dedicada a 
l’amortització del deute.
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Distribució de l’estalvi embassat durant la pandèmia per trams de renda 
(Milions d’euros)

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

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

La demanda embassada durant els mesos més durs de la 
pandèmia està afavorint un fort ritme de creixement del 
consum en tots els grups de població, des dels que tenen 
nivells de renda més baixos fins a les persones amb uns 
ingressos superiors. De fet, 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.4 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. 

De tota manera, s’observen algunes diferències notables 
entre els diferents col·lectius. En el cas de les persones amb 
rendes més baixes, el rebot del consum és més vigorós en 
relació amb el període previ a la pandèmia. En canvi, entre 
les persones amb rendes més elevades, la taxa de creixement 
del consum és menor.5 De tota manera, cal destacar que, 
atès que les persones amb rendes més elevades són les que 
tenen un major volum de consum, tot i que la taxa de 
creixement sigui inferior, la seva contribució al creixement 
agregat del consum és molt important. En concret, per al 
2021, estimem que el 20% de les llars amb ingressos més 
baixos ha realitzat al voltant del 10% del consum agregat a 
Espanya, mentre que el 20% de la població amb ingressos 
més elevats ha realitzat més del 30% del total. 

NOUS PARADIGMES 2022

Distribució de l’estalvi embassat 
durant la pandèmia per edats
(Milions d’euros) 

Nota 
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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4. Cal destacar la notable diferència que hi ha entre el consum realitzat 
amb pagaments amb targeta, retirades d’efectiu, pagaments en comerç 
electrònic i domiciliacions que s’observa amb les dades internes de 
CaixaBank i amb les dades de comptabilitat nacional publicades per l’INE, 
en què, segons les seves estimacions, la recuperació del consum de les llars 
està sent més modesta. 
5. És habitual que les persones amb rendes més elevades tinguin una 
menor propensió marginal al consum. Vegeu, per exemple, Laborda, J. L., 
Marín-González, C. i Onrubia-Fernández, J. (2018), «¿Qué ha sucedido con 
el consumo y el ahorro en España durante la Gran Recesión?: un análisis 
por tipos de hogar», Estadística Española, 60(197), 273-311.
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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, impulsat, en bona part, per l’augment agregat de 
l’estalvi en aquest grup. En canvi, en el cas dels adults, 
el consum està repuntant de forma més moderada si el 
comparem amb el d’altres grups. El fet que la incertesa 
econòmica associada a la COVID-19 no s’hagi esvaït 
per complet, i que hagin aparegut altres fonts de risc, 
com l’escassetat de subministraments o l’augment dels 
preus energètics, podria explicar el menor enlairament 
del consum en aquest grup demogràfic, que, en 
general, acumula un major nivell de deute i potser està 
moderant el consum per motius de precaució. 

Creixement del consum previst per 
al 2021 per trams de renda
(%) 

Creixement del consum previst per 
al 2021 per edats
(%) 

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

Nota 
Projecció a partir de dades internes de CaixaBank. 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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En definitiva, la recuperació del consum el 2021 ha estat 
una realitat palpable que ha arribat a un conjunt ampli i 
heterogeni de famílies i que ha crescut 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 amb rendes més elevades, sempre que 
els problemes logístics en les cadenes de valor globals 
es vagin solucionant i els nivells d’inflació es vagin 
normalitzant.  //
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Endeutar-se 
o no endeutar-se: 
un dilema que 
depèn del  
que s’hagi 
estalviat durant 
la pandèmia

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

J A V I E R  G A R C I A - A R E N A S , 
E D U A R D  L L O R E N S  I  J I M E N O , 
M À X I M  V E N T U R A  B O L E T  I 
A R I A D N A  V I D A L

E
n aquesta ocasió, a diferència de crisis 
passades, 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, 

continuant amb l’impuls observat el 2021. Aquesta major 
velocitat de 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 a les 
llars. Aquest auge de la recuperació del consum impulsarà 
també un major creixement dels préstecs al consum, tot i 
que la magnitud del rebot dependrà de com s’hagi 
distribuït l’excés d’estalvi.

Evolució de l’endeutament en consum: una 
anàlisi desagregada

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

Durant el 2021, i després de l’eliminació de les 
restriccions a la mobilitat, el consum es va anant 
recuperant i, amb ell, la producció de crèdit, que ha 



Espanya: consum i crèdit concedit al consum
Variació interanual (%)

Nota 
Els imports de préstecs al consum inclouen les renegociacions.
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya i de l’INE.
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crescut de manera vigorosa. Això va moderar la contracció 
del deute de les llars amb aquesta finalitat. Quan 
estudiem amb dades internes de CaixaBank l’evolució 
del deute durant el 2021 per nivells de renda,1 observem 
que va augmentar per a les rendes més baixes, va caure de 
manera significativa per a les rendes mitjanes i va recular 
de forma més lleugera per a les rendes elevades.

Pel que fa a les rendes mitjanes,2 el resultat és coherent 
amb un procés de despalanquejament, ja que era el grup 
que més volum de deute acumulava abans de la pandèmia 

(el 58% del deute amb finalitat de consum es concentrava 
en aquest col·lectiu). A més a més, van estalviar de 
manera significativa durant el 2020, concentrant gairebé 
el 60% de l’excés d’estalvi agregat del 2020, segons les 
estimacions realitzades a partir de dades internes. Els 
nostres resultats apunten al fet que aquestes rendes 
mitjanes han aprofitat l’excés d’estalvi no solament per 
consumir a pulmó,3 sinó també per despalanquejar-se. 
En altres paraules, hi ha hagut una mica de pushback per 
a aquest col·lectiu. En canvi, les persones amb ingressos 

1. Fins al setembre, últim mes del qual tenim dades al tancament de Nous 
Paradigmes.
2. Quan parlem de rendes mitjanes, fem referència a la suma de les rendes 
mitjanes-baixes, rendes mitjanes i rendes mitjanes-altes.

3. En efecte, en les rendes mitjanes, observem un rebot important 
del consum en relació amb la prepandèmia. Es tracta d’un avanç 
major per al segon tram de renda (rendes mitjanes-baixes) i que es 
va reduint per als següents trams, malgrat que se situa també per 
damunt de l’evolució en un any normal. Vegeu l’article «Consum i 
demanda embassada: quin és el perfil del consumidor estrella en la 
recuperació?», en aquesta mateixa edició de Nous Paradigmes.

La recuperació del consum

Taxa de creixement del deute al 
consum per trams de renda
Variació setembre 2021 respecte a desembre 2020 (%)

Excés d’estalvi del 2020 que es 
desfarà el 2021 per trams de renda
Percentatge (%) 

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.

Nota 
Projecció a partir de dades internes de CaixaBank. Les rendes baixes fan 
referència al 20% de la població amb ingressos més baixos; les rendes 
mitjanes-baixes, al següent 20% de persones; les rendes mitjanes, al 
següent 20% amb encara més ingressos... i, així, successivament.
Font 
CaixaBank Research.
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4. És a dir, comparem el consum estimat per al 2021 amb el consum 
resultat de mantenir la propensió marginal al consum del 2019 amb 
la renda bruta disponible del 2021 i atribuïm aquesta diferència a la 
demanda embassada durant la pandèmia.

5. A més de basar-se en l’estalvi acumulat abans de la pandèmia i 
de reduir la seva taxa d’estalvi el 2022.

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. Per tant, és lògic que estiguin finançant aquest 
consum elevat, la qual cosa explicaria que el seu deute 
hagi augmentat des que va acabar la fase més crua de la 
pandèmia. Finalment, les persones amb rendes altes, que 
van acumular el 38% de l’excés d’estalvi el 2020, tenen 
una baixa càrrega del deute al consum en relació amb la 
seva renda, la qual cosa explicaria que no hagin dedicat 
aquest estalvi a reduir el seu deute en el mateix grau que 
les rendes mitjanes.

Perspectives: la importància de calibrar 
bé la demanda embassada

Per entendre les necessitats de finançament del consum 
en el futur hem d’establir abans quina part del consum 
embassat es va materialitzar el 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.4 En comparar-lo amb l’excés d’estalvi 
generat el 2020 per trams de renda, els resultats 
suggereixen que, en agregat, la meitat de l’excés d’estalvi 
s’hauria desfet el 2021. En particular, els nostres  
resultats (vegeu el tercer 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 n’haurien consumit el 60% i les mitjanes-altes i 
les 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, motiu pel qual, a més d’utilitzar 
l’estalvi acumulat abans de la pandèmia, recorren al 
finançament bancari. En canvi, la resta dels nivells de 
renda encara compten amb un matalàs d’estalvi per 
finançar el consum del 2022 o per incrementar l’estalvi a 
llarg termini per a inversions futures o per a la jubilació.

De cara al 2022, s’espera que el creixement del consum 
sigui vigorós i per damunt de la mitjana històrica.  
Aquest creixement es basarà en unes condicions 
financeres favorables, el que quedi per materialitzar-se  
de la demanda embassada i dels fons del pla de 
recuperació europeu NGEU. Aquestes transferències 
europees busquen fomentar la mobilitat sostenible i la 
rehabilitació d’habitatges per promoure l’estalvi energètic, 
entre altres àmbits, la qual cosa impulsarà el consum de 
béns duradors, com cotxes elèctrics, punts de recàrrega, 
electrodomèstics, aparells de climatització i de calefacció 
més eficients energèticament, etc. A més a més, les ajudes 
al sector privat no cobreixen la totalitat de la inversió, de 
manera que caldrà el cofinançament.

Una gran part del consum del 2022 per a les rendes 
baixes i mitjanes-baixes, sobretot de béns duradors, es 
basarà en el finançament bancari, ja que no disposaran 
del matalàs d’estalvi del 2020. A més a més, per a les 
rendes mitjanes i mitjanes-altes, estimem que el consum 
addicional que s’espera el 2022, en relació amb el consum 
mitjà en prepandèmia, serà major que el que els quedi 
de l’estalvi embassat de la pandèmia (sempre que no 
persisteixin els actuals problemes d’oferta), de manera que 
també requeriran d’altres fonts de finançament, com la 
bancària.5 Per tot plegat, s’espera que la nova producció de 
crèdit al consum creixi de manera notable el 2022.  //
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Quins sectors 
s’han beneficiat 
més de la demanda 
embassada?

E D U A R D  L L O R E N S  I  J I M E N O , 
J A V I E R  G A R C I A - A R E N A S  
I  M À X I M  V E N T U R A  B O L E T 
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A partir de l’anàlisi del 
creixement del consum des del 
mes de maig del 2021,1 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. 

A
ixí, doncs, els sectors més perjudicats per 
les restriccions (la majoria encara vigents 
en el 1T 2021) són els que més s’estan 
recuperant.2 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 del cas 
de les llars amb rendes més baixes), pel fet, en part, que 
aquests béns són substituïbles pels serveis oferts per la 
restauració.

Un altre aspecte que crida l’atenció és que, a la majoria 
de sectors, el rebot del consum ha estat més intens entre 
les persones amb rendes més baixes, quelcom que es pot 
explicar pel fet que són els col·lectius que ja han alliberat 
tota la seva demanda embassada el 2021. Pel que fa a 
l’edat del consumidor, els patrons de consum són molt 
similars. No obstant això, la substitució de béns de primera 
necessitat per l’oci i la restauració ha estat major entre els 
sèniors. Aquest col·lectiu és el que ha registrat taxes de 
creixement més 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.

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

2. Una part d’aquest rebot s’explica per un efecte de base derivat 
del fet que el consum en aquests sectors va estar deprimit durant 
la primera part de l’any. No obstant això, les seves altes taxes de 
creixement en relació amb el període prepandèmia entre el maig 
i el setembre reforcen la hipòtesi que ha estat en aquests sectors 
on s’ha materialitzat la major part de la demanda embassada. 
Per a més informació, vegeu el monitor de consum de CaixaBank 
Research a https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/
monitor-consumo. 
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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. Cada barra mostra la diferència entre l’evolució de 
la despesa acumulada entre el maig i el setembre del 2021 en relació 
amb la seva evolució en l’acumulat del gener a l’abril del 2021. En 
els dos casos, calculem la variació en relació amb el mateix període 
del 2019. Analitzar la recuperació del consum per sectors mitjançant 
aquesta diferència de variacions acumulades permet eliminar una part 
molt important del biaix procedent de l’acceleració en la substitució 
de l’efectiu per pagaments amb targeta que la pandèmia ha comportat 
i que hauria de ser similar en els dos períodes considerats. 
Font
CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.
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Nota 
Joves fa referència a persones entre els 16 i els 29 anys; adults, a 
persones entre els 30 i els 59 anys, i sèniors, a persones de més de 60 
anys. Cada barra mostra la diferència entre l’evolució de la despesa
acumulada entre el maig i el setembre del 2021 en relació amb la seva 
evolució en l’acumulat del gener a l’abril del 2021. En els dos casos, 
calculem la variació en relació amb el mateix període del 2019. Analitzar
la recuperació del consum per sectors mitjançant aquesta diferència 
de variacions acumulades permet eliminar una part molt important 
del biaix procedent de l’acceleració en la substitució de l’efectiu per 
pagaments amb targeta que la pandèmia ha comportat i que hauria de 
ser similar en els dos períodes considerats.
Font
CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank. 

Recuperació del consum per edats  
des del final de l’estat d’alarma
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Recuperació del consum per trams de 
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3. De fet, la recuperació és una mica inferior a la que mostra aquest 
article, ja que inclou la despesa al sector de l’automoció, un dels 
més perjudicats pels colls d’ampolla presents actualment en l’oferta.

Per què els béns duradors no han repuntat 
tant?

La recuperació de la despesa en els béns duradors ha estat 
més continguda3 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 on-line, el creixement dels 
quals està sent notable i prolongat en el temps, esmorteint 
la caiguda de les vendes presencials. En conseqüència, la 
seva recuperació, tot i que existent, no ha estat tan intensa 
com en altres sectors.

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 les crisis precedents (de fet, els nivells 
de consum en totes les categories de 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 molt sovint 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, quelcom que ha provocat que moltes 
empreses s’hagin quedat sense aprovisionaments per poder 
mantenir el nivell de producció.

Recuperació del consum en béns 
duradors des del final de l’estat 
d’alarma 
(p. p.)

12,4 | Mobles

12,0 | Tecnologia

10,7 | Grans superfícies

10,3 | Esports i botigues de joguines

10,1 | Sabateries

10,0 | Tèxtil

0,2 | Joieries

Nota
Cada barra mostra la diferència entre l’evolució de la despesa 
acumulada entre el maig i el setembre del 2021 en relació amb la 
seva evolució en l’acumulat del gener a l’abril del 2021. En els dos 
casos, calculem la variació en relació amb el mateix període del 2019. 
Analitzar la recuperació del consum per sectors mitjançant aquesta 
diferència de variacions acumulades permet eliminar una part molt 
important del biaix procedent de l’acceleració en la substitució de 
l’efectiu per pagaments amb targeta que la pandèmia ha comportat i 
que hauria de ser similar en els dos períodes considerats.
Font
CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.
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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, 
a 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 al mercat de béns duradors.  //

Aquest desajustament entre 
l’oferta i la demanda ha 
tensionat molt les cadenes de 
subministrament, en especial 
en el transport marítim. 
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Font
CaixaBank Research, a partir de dades internes de CaixaBank.

Nota
* El Baltic Exchange Dry Index (BDI) és un índex dels nòlits marítims 
de càrrega a granel seca de fins a 20 rutes marítimes clau de tot el 
món. La línia taronja 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.
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Desigualtat

La recuperació econòmica està arribant 
a totes les butxaques?  p. 62

Factors que expliquen la diferent pressió sobre la 
desigualtat a nivell regional  p. 68 

L’eficàcia i l’eficiència de l’estat del benestar en la 
reducció de la desigualtat  p. 74

L’ocupació, el factor més important per reduir la 
desigualtat  p. 80

Després de més d’un any i mig de pandèmia seguint l’evolució 
de la desigualtat en el nostre Monitor de Desigualtat en temps 
real (inequality-tracker.caixabankresearch.com),  
constatem que la desigualtat ha començat a reduir-se i que 
l’estat del benestar ha desenvolupat un paper crucial en 
esmorteir el seu impacte. Els últims resultats de la nostra 
anàlisi confirmen també que en aquesta crisi la desigualtat dels 
ingressos salarials ha depès de la intensitat de la feina.
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https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/ca
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La recuperació 
econòmica està 
arribant a totes 
les butxaques?
La recuperació de l’activitat 
és, finalment, una realitat 
palpable i que es reflecteix 
amb claredat als principals 
indicadors econòmics. Però 
està arribant la recuperació 
econòmica a totes les 
butxaques? Les dades 
internes d’alta freqüència 
del Monitor de Desigualtat 
de CaixaBank Research ens 
permeten constatar que la 
desigualtat ha començat a 
reduir-se sense dilacions, 
a partir del moment en 
què l’economia s’ha anat 
recuperant. 

L
’experiència viscuda durant la crisi immobiliària 
i financera no convida a l’optimisme. Entre els 
anys 2008 i 2013, el PIB va arribar a recular 
més del 8%, i això va comportar un fort 
augment de la desigualtat. El que encara va ser 

més preocupant és que la recuperació iniciada a partir 
del 2014 va trigar a arribar a totes les llars. Els indicadors 
de desigualtat es van reduir molt lentament durant els 
anys posteriors a la crisi; de fet, quan el 2020 va esclatar 
la pandèmia, l’índex de Gini, l’indicador de desigualtat 
de referència, encara es trobava per damunt del nivell del 
2008. Aquesta afirmació és vàlida tant per a l’índex de 
Gini que mesura la desigualtat de renda abans de tenir 
en compte les transferències del sector públic (Gini-pre), 
com per a l’índex de Gini que analitza l’evolució de la 
desigualtat de renda tenint en compte les transferències 
que realitza el sector públic (Gini-post).

La crisi econòmica generada per la pandèmia també ha 
comportat un fort augment de la desigualtat. L’índex de 
Gini-pre va augmentar més de 10 punts entre el febrer i 
l’abril de 2020.1 Un augment històric, tot i que paga la pena 
destacar que l’augment de la desigualtat en relació amb 
la caiguda de l’activitat va ser substancialment inferior a 
la que es va produir durant la passada crisi immobiliària 
i financera. En concret, durant la crisi del 2008-2013, 
per cada p. p. que va recular el PIB, l’índex de Gini-pre 
va augmentar 0,9 p. p. En canvi, durant la crisi actual, 
aquesta sensibilitat s’ha reduït a la meitat: per cada punt 
de PIB, l’índex de Gini-pre ha variat 0,4 punts. L’augment 

O R I O L  A S P A C H S * ,  
R U B E N  D U R A N T E * * ,  
A L B E R T O  G R A Z I A N O * , 
J O S E P  M E S T R E S  D O M È N E C H , 
J O S E  G .  M O N T A LV O * * *  I 
M A R T A  R E Y N A L - Q U E R O L * *

* CaixaBank Research
** ICREA-UPF, IPEG, Barcelona School of Economics, and CEPR
*** UPF, IPEG and Barcelona School of Economics 
1. Índex de Gini elaborat a partir de la informació de més de 3 milions de 
nòmines domiciliades a CaixaBank. Per a més informació sobre com es 
construeixen els indicadors de desigualtat en temps real, vegeu Aspachs, 
O., Durante, R., Graziano, A., Mestres, J., Montalvo, J. G., & Reynal-Querol, 
M. (2020). Real-Time inequality and the welfare state in motion: Evidence 
from COVID-19 in Spain, PLOS ONE, https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0249121.
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de l’índex de Gini-post, en relació amb la caiguda del 
PIB, també s’ha reduït a la meitat. Però, més enllà del 
canvi en la sensibilitat dels índexs de Gini en relació amb 
el PIB, és molt destacable que, a partir del moment en 
què l’economia s’ha anat recuperant, la desigualtat s’ha 
començat a reduir sense dilacions.

Els factors de fons que expliquen la diferent evolució 
de la desigualtat durant la crisi actual cal buscar-los al 
mercat laboral; l’evolució de l’ocupació explica al voltant 
del 90% de la variació de l’índex de Gini.2 Sens dubte, 

la naturalesa de la present crisi, molt diferent a la 
del 2008-2013, és un factor determinant. La recessió 
anterior va ser molt més llarga i va afectar de manera 
especial uns sectors concrets, com l’immobiliari, la 
qual cosa va obligar moltes persones a re orientar la 
carrera professional i, per consegüent, va dificultar-ne 
la reinserció al mercat laboral. En canvi, la crisi 
generada per la pandèmia està anant a una velocitat 
molt superior, i les exigències de recol·locació sectorials 
són inferiors. A més a més, moltes persones que han 
deixat de treballar han comptat amb un instrument 
que els ha permès mantenir la relació laboral amb 
l’empresa en què treballaven i que, quan l’economia 
s’ha reactivat, n’ha facilitat enormement la ràpida 
reinserció a la feina: els ERTO.

2. Vegeu Aspachs, O., Durante, R., Graziano, A., Mestres, J., Montalvo, 
J. i Reynal, M., «Real-time inequality and the welfare state in motion: 
evidence from Covid-19 in Spain», Economic Policy, de pròxima 
publicació, per a una explicació detallada de com s’ha estimat. Durant la 
crisi anterior, segons les estimacions de l’OCDE, l’evolució de l’ocupació 
va explicar al voltant del 80% de la variació de l’índex de Gini-pre.

Evolució de l’índex de Gini i del PIB 
durant la crisi financera
Índex (100 = 2008) 

Evolució de l’índex de Gini i del PIB 
des de l’esclat de la pandèmia
Índex (100 = 4T 2019)

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

Nota 
* Previsió de creixement del PIB per al 3T 2021 del 3,0% 
intertrimestral. Índexs de Gini corresponents al mes de juliol.
Font 
CaixaBank Research.
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Finalment, també cal destacar que la millora dels 
índexs de Gini està sent generalitzada entre els diferents 
col·lectius socials. Els índexs de Gini dels joves i de 
les persones nascudes fora d’Espanya van augmentar 
molt més que entre la resta de la població durant els 
primers compassos de la pandèmia. No obstant això, 
des que l’activitat econòmica es va començar a reactivar, 
la situació d’aquests col·lectius ha millorat de manera 
substancial. Al juliol, ja no s’observaven diferències tan 
destacables en la variació de l’índex de Gini per edats. 
Per al cas dels immigrants, els índexs de Gini també han 
millorat de manera notable, tot i que es mantenen una 
mica per damunt dels espanyols.

L’evolució més recent de la desigualtat convida a 
l’optimisme, tant pel que observem a nivell agregat 
com entre els diferents col·lectius. Però l’augment de la 
desigualtat en relació amb el nivell previ a la pandèmia 
continua sent destacable. L’increment que registrava l’índex 
de Gini-post al juliol de 2021, d’1,3 punts en relació 
amb el nivell prepandèmia, no s’allunya gaire del que es 
va arribar a produir durant la recessió del 2008-2013, de 
2,3 punts. El camí que encara queda per recórrer fins a 
assolir els nivells previs a la pandèmia és ampli. Els propers 
trimestres, durant els quals esperem que es consolidi la 
recuperació, seran claus per determinar si, al final, es 
repeteix la història i l’activitat i la desigualtat tornen a 
anar per camins separats. O si, en canvi, aquesta vegada és 
diferent.  //

Desigualtat
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Joves JovesAdults Adults Sèniors Sèniors

Nascuts a Espanya Nascuts a l’estranger Nascuts a Espanya Nascuts a l’estranger

Evolució de l’índex de Gini-pre  
per edats
Variació en relació amb el febrer del 2020 

Evolució de l’índex de Gini-pre en 
funció del país de naixement
Variació en relació amb el febrer del 2020

Evolució de l’índex de Gini-post  
per edats 
Variació en relació amb el febrer del 2020

Evolució de l’índex de Gini-post en 
funció del país de naixement 
Variació en relació amb el febrer del 2020

Nota 
* Variació mensual mitjana dels tres últims mesos fins al juliol.
Font 
CaixaBank Research.

Nota 
* Variació mensual mitjana dels tres últims mesos fins al juliol. 
Font 
CaixaBank Research.
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Factors que 
expliquen la 
diferent pressió 
sobre la desigualtat 
a nivell regional
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La crisi econòmica provocada 
per la COVID-19 està sent 
fortíssima, això és ben 
conegut, però també molt 
diferent en funció de les 
regions. Això fa que la pressió 
sobre la desigualtat també 
sigui molt heterogènia. Hi ha 
diversos factors que poden 
explicar la gran disparitat 
regional, com la diferent 
duresa de les mesures 
aplicades a cada zona o la 
diferent estructura productiva. 
Tot seguit, analitzarem amb 
detall el paper que han jugat 
aquests factors1 en l’evolució 
de la desigualtat de cada 
comunitat autònoma (CA) i 
també mostrem la capacitat 
que ha tingut el sector públic 
per esmorteir les diferències 
regionals.

La pressió sobre la desigualtat salarial 
ha estat molt diferent a les comunitats 
autònomes 

A
l’abril del 2020, quan la crisi era més 
aguda, totes les comunitats autònomes 
(CA) van experimentar un augment sobtat 
i molt intens de la desigualtat, però de 
diferent intensitat. L’índex de Gini-pre, 

que mesura la desigualtat salarial sense tenir en compte 
les transferències públiques, va augmentar entre 7 i 
11 punts a la majoria de les CA.2 No obstant això, en 
algunes, com les Illes Balears i les Canàries, l’augment va 
ser molt superior, amb variacions de l’índex de Gini-pre 
de 19 i de 17 punts, respectivament. L’impacte va anar 
disminuint a mesura que es va reprendre l’activitat, i, 
al juliol del 2021, l’augment en relació amb els nivells 
prepandèmia ja «només» era d’1 i de 3 punts a la majoria 
de CA. A les Illes Balears i a les Canàries, les xifres 
continuaven sent clarament superiors.

1. Per fer-ho realitzem una regressió a nivell regional de la variació 
en la desigualtat mes a mes en funció de les restriccions de 
mobilitat, del percentatge de població urbana, de la composició 
sectorial de la regió i del mes: 

Ln((Gini
i,t

 – Gini
i,Febrer2020

) – (Gini
i,t–12

 – Gini
i,Febrer2019

 )) = ßo + Σ
J
 

j=1
 ß

j
X

ijt
 + ε

it

Per a més detalls sobre la metodologia utilitzada, vegeu Aspachs, O. 
et al. (2021), «Real-time inequality and the welfare state in motion: 
evidence from COVID-19 in Spain», Economic Policy, de pròxima 
publicació.
2. Els índexs de Gini s’han calculat amb les dades de més de tres 
milions de nòmines domiciliades a CaixaBank. Per a una explicació 
detallada de com s’han construït els indicadors, vegeu l’article de 
Aspachs, O., Durante, R., Graziano, A., Mestres, J., Montalvo, J. G., & 
Reynal-Querol, M. (2020). Real-Time inequality and the welfare state 
in motion: Evidence from COVID-19 in Spain, PLOS ONE, https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0249121.
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Variació de la desigualtat en relació 
amb el conjunt d’Espanya: impacte 
sobre l’estructura productiva  
de cada CA *
Variació de l’índex de Gini-pre en relació amb el nivell 
prepandèmia (punts) 

Variació de la desigualtat en relació 
amb el conjunt d’Espanya: impacte 
sobre la mobilitat a cada CA * 
Variació d e l’índex de Gini-pre en relació amb la mitjana 
d’Espanya (punts)

Nota 
* Impacte de la composició sectorial de la CA a sobre la variació 
de la desigualtat salarial mesurada per l’índex de Gini abans 
de les transferències públiques (en termes comparatius amb la 
composició sectorial mitjana d’Espanya). Impacte mitjà estimat 
amb una regressió lineal que controla per les restriccions de 
mobilitat, pel percentatge de població urbana i pel mes. Per 
a més detalls de l’estimació, vegeu Aspachs, O. et al. (2021a), 
«Real-time inequality and the welfare state in motion: evidence 
from Covid-19 in Spain», Economic Policy, de pròxima publicació.
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades internes.

Nota 
* Impacte de la mobilitat sobre la variació de la desigualtat 
salarial mesurada per l’índex de Gini abans de les transferències 
públiques (en termes comparatius amb la mitjana d’Espanya). 
Impacte mitjà estimat amb una regressió lineal que controla pel 
percentatge de població urbana i per la composició sectorial. 
Per a més detalls de l’estimació, vegeu Aspachs, O. et al. (2021a), 
«Real-time inequality and the welfare state in motion: evidence 
from Covid-19 in Spain», Economic Policy, de pròxima publicació.
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La composició sectorial explica una gran 
part de les diferències regionals 

La diferent evolució de la desigualtat salarial a cada regió 
és deguda, sobretot, a la diversitat en les estructures 
productives de cada comunitat, ja que l’impacte de les 
mesures adoptades va ser molt diferent en funció dels 
sectors. En concret, els més afectats van ser el comerç 
al detall, l’hoteleria i la construcció. Així, l’índex de 
Gini-pre va augmentar molt més a les CA amb un pes 
més gran d’aquestes activitats. En canvi, l’augment de la 
desigualtat va ser inferior a les regions amb més pes de 
sectors econòmics que van poder continuar l’activitat amb 
una certa normalitat, com el sector públic, el financer o el 
de subministraments (aigua, electricitat, etc.).
 
Al gràfic traduïm aquesta reflexió en xifres concretes. 
Com es pot veure, l’estructura productiva de les Illes 
Balears o de les Canàries, molt centrada en el turisme, 
ha fet que l’índex de Gini-pre augmentés en 6,5 i en 4,3 
punts més, respectivament, que al conjunt d’Espanya. Al 
costat oposat, Navarra es va veure afavorida per la seva 
composició sectorial. La indústria manufacturera, que 
té un pes elevat en aquesta comunitat, ha estat menys 
afectada per les restriccions, i això ha esmorteït l’augment 
de l’índex de Gini-pre en 1,9 punts en aquesta regió. La 
Comunitat de Madrid també s’ha vist afavorida per la 
seva composició sectorial, ja que presenta un pes elevat de 
serveis que, gràcies al teletreball, han pogut mantenir la 
seva activitat amb una normalitat relativa, la qual cosa ha 
esmorteït l’augment de l’índex de Gini-pre en 1,6 punts. 
Catalunya es troba en un punt intermedi. Tot i que el pes 
del turisme és relativament elevat, ha estat compensat, a 
nivell agregat, pel bon comportament en termes relatius, 
de la indústria, que, en aquesta regió, també té un pes 
alt. En conjunt, la composició sectorial de Catalunya ha 
compensat l’augment de l’índex de Gini-pre en 0,6 punts.

La caiguda de la mobilitat, clau per 
entendre l’augment de la desigualtat  
a totes les regions

Les restriccions a la mobilitat van reduir de forma 
dràstica els desplaçaments a totes les comunitats. Al 
maig del 2020, la mobilitat al conjunt d’Espanya va ser 
el 51% inferior a la del període de referència pre-COVID, 
i es detecten algunes diferències regionals. Mentre que, a 
Madrid, la reducció de la mobilitat es va acostar al 68%, 
a Andalusia o a Galícia, el descens es va quedar en el 
52% i en el 44%, respectivament.3 La mobilitat es va anar 
recuperant a poc a poc en els mesos posteriors a totes les 
CA i, al setembre del 2021, ja només es trobava al voltant 
del 5% per sota del període pre-COVID. Però, durant els 
mesos més durs de la pandèmia, aquesta menor mobilitat 
es va traduir en una reducció de l’activitat econòmica, 
en especial per als empleats que no podien teletreballar, 
la qual cosa va impactar amb força sobre els ingressos 
salarials.

Al maig del 2020, la mobilitat 
al conjunt d’Espanya 
va ser el 51% inferior a la  
del període de referència  
pre-COVID.

3. La mobilitat està definida amb dades del Ministeri de Mobilitat, 
Transport i Agenda Urbana, concretament, dades de mobilitat 
urbana i interurbana.
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El 90% de les CA presenten 
un augment mitjà de l’índex 
Gini-post des de l’esclat  
de la pandèmia entre 1,1  
i 2,1 punts. 

Posem xifres a l’impacte de la reducció de la mobilitat 
sobre la desigualtat salarial. Al maig del 2020 la 
caiguda de la mobilitat va ser molt severa, la qual cosa 
va contribuir a un augment de l’índex de Gini-pre de 
2,2 punts al conjunt d’Espanya. L’impacte, per tant, 
va ser de primer ordre i generalitzat a totes les CA. A 
més a més, en els mesos següents, la relació entre la 
caiguda de la mobilitat i la de l’activitat econòmica es 
va afeblir. O, dit d’una altra manera, observem que, a 
poc a poc, vam ser capaços d’adaptar-nos al nou entorn 
per reprendre l’activitat econòmica, però amb nivells 
inferiors de mobilitat. Això també es va traduir en 
menors impactes sobre la desigualtat salarial. D’altra 
banda, les diferències en la caiguda de la mobilitat que 
observem entre regions expliquen una part més petita 
que les diferències en l’estructura productiva, però no 
és negligible. Per exemple, a la Comunitat de Madrid, 
la major caiguda de la mobilitat en relació amb la 
que va experimentar el conjunt d’Espanya al maig va 
pressionar l’índex de Gini-pre a l’alça en 0,8 punts més 
que a Espanya. En canvi, a Galícia, la menor caiguda  
de la mobilitat va esmorteir la caiguda de l’índex de 
Gini-pre en 0,3 punts.

Les transferències del sector públic 
aconsegueixen reduir les diferències 
regionals

Finalment, paga la pena destacar que, malgrat que la 
intensitat del xoc ha estat diferent a cada CA, quan 
analitzem l’evolució de l’índex de Gini tenint en compte 
l’efecte redistributiu de les prestacions d’atur i de les 
transferències per ERTO, l’índex de Gini-post, les 
diferències regionals gairebé desapareixen. En concret, 
el 90% de les CA presenten un augment mitjà d’aquest 
índex des de l’esclat de la pandèmia entre 1,1 i 2,1 
punts. Dit d’una altra manera, dins un rang d’1 punt de 
diferència en l’augment de l’índex trobem gairebé totes 
les CA. En canvi, la dispersió en l’augment mitjà de 
l’índex de Gini-pre és molt superior: amb una diferència 
d’1 punt, per exemple un augment entre 3,8 i 4,8 punts, 
només trobem el 50% de les CA. L’estat del benestar 
ha aconseguit esmorteir de forma molt destacable la 
pressió del xoc econòmic sobre la desigualtat (tema que 
abordarem en el següent article) i, a més a més, gairebé ha 
eliminat les diferències entre regions.  //
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Variació en l’índex de Gini abans  
de les transferències a cada CA *
Nivell (p. p.)

Variació en l’índex de Gini després  
de les transferències a cada CA *
Nivell (p. p.)

Nota 
* Mitjana de la variació experimentada entre el març del 2020 i el juliol del 2021 en relació amb el febrer del 2020 i corregida per la 
variació estacional mitjana experimentada el 2018 i el 2019.
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades internes.
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L’eficàcia i 
l’eficiència de l’estat 
del benestar en 
la reducció de la 
desigualtat 
Malgrat que la tempesta 
provocada per la COVID-19 
encara no ha acabat, ja 
podem analitzar l’impacte 
de la resposta de les 
Administracions públiques 
(AP) sobre la desigualtat 
salarial. Les transferències 
públiques als treballadors 
en ERTO o als aturats 
van esmorteir la caiguda 
dels ingressos de molts 
treballadors, però fins a quin 
punt van esmorteir també 
l’augment de la desigualtat? 
Les dades internes de 
CaixaBank permeten 
respondre aquesta pregunta i 
estudiar les implicacions d’una 
major eficiència en la gestió 
d’aquestes prestacions. 

L’estat del benestar va mitigar la major part 
de l’increment de la desigualtat

L
’actuació de les AP va tenir un paper 
importantíssim en aquesta crisi. Durant els 
mesos més durs de la pandèmia, l’abril i el maig 
del 2020, les prestacions d’atur, i sobretot les 
transferències realitzades a treballadors que 

estaven en ERTO van esmorteir el 80% de l’increment 
de la desigualtat salarial.1 En els últims mesos, la crisi 
generada per la pandèmia s’ha moderat, però, així i tot, 
entre l’abril i el juliol del 2021, les transferències públiques 
encara compensaven al voltant del 56% de l’augment de la 
desigualtat salarial. 

Tot això ha representat un esforç enorme per a 
l’Administració pública, i no solament en termes 
monetaris. L’increment massiu de sol·licituds de 
prestacions ha estat molt difícil de gestionar, i, en molts 
casos, el procés ha allargat els temps de tramitació dels 
expedients (vegeu el primer gràfic).2

1. A l’abril i al maig del 2020, es van registrar augments de l’índex 
de Gini-pre (sense tenir en compte les transferències del sector 
públic) d’11 punts. En canvi, l’índex de Gini-post (que té en compte 
les transferències del sector públic) va augmentar en 2,3 punts.
2. El 2019, el temps mitjà de processament d’un subsidi d’atur a 
Espanya era d’1,22 dies.

O R I O L  A S P A C H S ,  
R U B E N  D U R A N T E ,  
A L B E R T O  G R A Z I A N O , 
J O S E P  M E S T R E S  D O M È N E C H , 
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Nota 
* Temps mitjà de tramitació del procediment de prestacions d’atur del Servei Públic d’Ocupació a cada CA. Mitjana mòbil de 2 mesos del 
temps mitjà a cada província ponderat per la població.
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades del SEPE.

Temps mitjà de tramitació d’un subsidi d’atur pel Servei Públic d’Ocupació*
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Una major eficiència en la gestió de les 
transferències públiques tindria un gran 
impacte

Per reduir la desigualtat no solament és necessari un 
bon sistema d’ajudes públiques: l’eficiència amb què 
es gestiona també és clau. Per posar un exemple, si, al 
novembre del 2020, la tramitació dels subsidis d’atur 
hagués estat el 5% més àgil en nombre de dies, l’índex 
de Gini s’hauria reduït en 0,2 punts (vegeu el segon 
gràfic).3,4 O, dit d’una altra manera, si, a Catalunya i a 
Madrid, el nombre de dies que es trigava en tramitar 
una prestació d’atur hagués augmentat la meitat entre els 
mesos d’octubre i de desembre del 2020, l’índex de Gini 
hauria augmentat 0,9 punts menys. És una xifra elevada, 
però cal tenir en compte que aquest efecte fa referència, 
només, al retard derivat del temps de processament, ja 
que les persones amb dret a rebre una prestació acaben 
percebent els endarreriments. De tota manera, l’exemple 
il·lustra l’impacte que pot tenir una major eficiència de 
l’Administració pública. Reduir el temps de processament 
dels subsidis d’atur, per exemple, mitjançant una major 
digitalització dels serveis públics d’ocupació, té un 
impacte directe i elevat sobre el benestar de les famílies.

3. Alternativament, un augment de l’1% dels casos resolts en menys 
de 15 dies reduiria el 9,2% la diferència de desigualtat abans i 
després de les transferències.
4. Per poder arribar a aquesta conclusió, hem fet una regressió 
a nivell regional de la reducció de la desigualtat a causa de les 
transferències públiques (Gini-pre/Gini-post) mes a mes en funció 
del temps de processament d’una prestació d’atur, controlant per 
les restriccions de mobilitat, pel percentatge de població urbana, 
per la composició sectorial i pel mes:

Ln (GiniPre
i,t

 – GiniPost
i,t

) = γ
0
 + Σ

J
 

j=1
  γ

j
χ

ijt
 + π

i,t

Per a més detalls sobre la metodologia utilitzada, vegeu Aspachs, O. 
et al. (2021), «Real-time inequality and the welfare state in motion: 
evidence from Covid-19 in Spain», Economic Policy, de pròxima 
publicació.

Reducció de l’índex de Gini després de les 
transferències del sector públic

Reducció de l’índex de Gini amb una agilitació de la 
tramitació de les prestacions públiques

Impacte de l’estat del benestar 
sobre la reducció de la desigualtat i 
millores en la seva eficiència * 
Variació en l’índex de Gini (p. p.) 

Nota 
* El gràfic mostra la diferència entre l’índex de Gini després i abans 
de les transferències del sector públic. Simulació de l’impacte d’una 
tramitació dels subsidis d’atur el 5% més àgil en nombre de dies
sobre la reducció de la desigualtat. Impacte estimat a partir d’una 
regressió de les diferències entre Gini després i abans de les 
transferències en funció dels dies de tramitació d’un expedient 
d’atur, després de controlar per les restriccions de mobilitat, pel 
percentatge de població urbana i pel mes. Per a més detalls sobre 
l’estimació, vegeu Aspachs, O. et al. (2021), «Real-time inequality 
and the welfare state in motion: evidence from Covid-19 in Spain», 
Economic Policy, de pròxima publicació. 
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades internes.
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5. Íbidem, per a un resultat detallat, així com per a l’especificació 
completa de l’anàlisi.

Una major acció de l’estat del benestar a 
l’hora de reduir la desigualtat augmenta la 
participació política

Un millor funcionament de l’estat del benestar també 
pot tenir implicacions en altres terrenys, com la política. 
N’hi ha prou amb un exemple: analitzem si la reducció 
de la desigualtat que van propiciar les transferències 
públiques va tenir algun impacte sobre les eleccions 
autonòmiques de Galícia i del País Basc del juliol del 
2020. Els resultats són molt clars: a les poblacions en 
què l’estat del benestar va esmorteir més l’augment de la 
desigualtat va haver-hi una major participació electoral. 
En concret, una reducció de la desigualtat salarial 
d’1 punt de l’índex de Gini va augmentar el 0,3% la 
participació electoral.5 D’altra banda, el vot al partit 
governant va estar penalitzat a les poblacions on va ser 
més necessària l’acció de l’Estat per reduir la desigualtat. 
Els dos resultats mostren la relació entre la resposta 
pública a la crisi i el vot en les eleccions.

A la majoria de països desenvolupats, passaran anys 
abans que puguin conèixer, de manera fiable, l’impacte 
de la crisi sobre la desigualtat salarial i sobre l’efectivitat 
de les mesures adoptades pel sector públic. A Espanya, 
en canvi, ja se sap que la resposta pública ha estat 
importantíssima, efectiva i amb implicacions en 
múltiples dimensions. Espanya pot presumir de ser 
el primer país a nivell mundial que disposa d’aquesta 
mena d’informació. Si, a més a més, s’incorpora a la 
presa de decisions, l’efectivitat del sector públic pot 
augmentar molt més.  //



L’ocupació, 
el factor més 
important 
per reduir la 
desigualtat
Sovint, els debats sobre la 
desigualtat se centren en la 
dispersió en els nivells salarials 
i ometen un aspecte molt 
rellevant: la desigualtat dels 
ingressos salarials depèn també 
de la «intensitat» en l’ocupació, 
és a dir, de si s’està treballant 
i amb quina regularitat. 
El cas espanyol és força 
paradigmàtic, amb una alta taxa 
de temporalitat en l’ocupació 
(el 25,1% en el 2T 2021) i amb 
una proliferació de contractes 
laborals cada vegada més curts 
que incideix de manera clara 
sobre la desigualtat.

D
urant la crisi financera (2007-2011), el 
fort augment de la desigualtat a Espanya 
va ser deguda en un 80% a la caiguda 
de l’ocupació i en un 20% a una major 
dispersió dels salaris entre els treballadors.1 

Aquestes proporcions van ser gairebé les oposades en la 
mitjana de l’OCDE, on només el 18% de l’augment en 
la desigualtat entre el 2007 i el 2011 es va explicar pels 
canvis en l’ocupació i el 82% va ser degut a la major 
dispersió dels salaris entre els treballadors. Què va passar 
durant la pandèmia?

L’ocupació, el principal factor que explica els 
canvis en la desigualtat salarial durant la crisi 
de la COVID-19

Durant la crisi generada per la pandèmia, l’evolució de la 
desigualtat a Espanya va tornar a estar molt influenciada 
pels vaivens en l’ocupació. Per exemple, entre el febrer 
i l’abril del 2020, gairebé el 90% de l’increment en la 
desigualtat salarial (abans de les transferències públiques) 
va ser degut a la caiguda de l’ocupació, mentre que la 
resta va ser el resultat d’increments en la desigualtat 
salarial entre els treballadors.2 Per tant, per poder incidir 
en l’evolució de la desigualtat, és necessari revisar les 
dinàmiques en l’ocupació i, en particular, les dels col·lectius 
més afectats.

O R I O L  A S P A C H S ,  
R U B E N  D U R A N T E ,  
A L B E R T O  G R A Z I A N O , 
J O S E P  M E S T R E S  D O M È N E C H , 
J O S E  G .  M O N T A LV O  I 
M A R T A  R E Y N A L - Q U E R O L
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1. Càlculs propis a partir de dades de l’OCDE (2015), «In it together. 
Why Less Inequality Benefits All», OECD Publishing, París.
2. Per a una explicació detallada de l’estimació, vegeu Aspachs, 
O. Durante, R., Graziano, A., Mestres, J., Montalvo, J. i Reynal, M., 
«Real-time inequality and the welfare state in motion: evidence from 
Covid-19 in Spain», Economic Policy, de pròxima publicació.
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Quintil 1
16-29

Quintil 2
30-39

DonaImmigrant

Quintil 3
40-54

Quintil 4 Quintil 5

Probabilitat en l’ocupació durant la COVID-19 *
Variació en la probabilitat (p. p.) **

Nota 
* Coeficients resultat d’una regressió a nivell individual de la probabilitat d’estar ocupat mes a mes, controlat per les restriccions de 
mobilitat a nivell provincial i en funció de les característiques individuals (gènere, edat i país de naixement) i del quintil d’ingressos 
del treballador abans de la pandèmia (per exemple, febrer del 2020), llevat del cas del gènere. Per a més detalls sobre la metodologia 
utilitzada, vegeu Aspachs, O. et al. (2021), «Real-time inequality and the welfare state in motion: evidence from Covid-19 in Spain», 
Economic Policy, de pròxima publicació.
** Per als quintils d’ingressos, el gràfic mostra la probabilitat d’ocupació i no la variació.
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades internes.

a) Quintil d’ingressos prepandèmia 

c) País de naixement (grup de referència: Espanya)

b) Edat (grup de referència: treballadors de 55 a 65 anys)

d) Gènere (grup de referència: homes)
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La probabilitat de continuar ocupat no va 
ser igual per a tots els treballadors durant la 
COVID-19 

Per començar, analitzem què va passar, durant la pandèmia, 
a les persones que estaven treballant els mesos previs al 
seu esclat. En concret, a partir del març del 2020, quan es 
van començar a prendre mesures per reduir la mobilitat 
i l’activitat, la probabilitat de continuar ocupat3 es va 
reduir de manera notable per al conjunt de la població, 
però l’impacte va ser molt diferent en funció de les 
característiques de cada treballador.

•  Els treballadors amb ingressos salarials més baixos abans 
de la pandèmia van ser els que més probabilitats tenien 
de no tenir feina en els mesos següents. En concret, 
per als treballadors en el quintil de salaris més baix, la 
probabilitat d’estar ocupat es va reduir fins al 38% al 
maig del 2020, una incidència 23 p. p. superior a la dels 
treballadors del quintil més alt. Aquestes diferències 
es van reduir una mica en els mesos següents, tot i que 
els treballadors dels quintils inferiors de salaris van 
continuar amb una major probabilitat de no tenir feina 
que els dels quintils superiors.

•  Per edats, els joves han estat el col·lectiu més afectat per 
la pandèmia al mercat laboral. Al maig del 2020, la 
probabilitat d’estar percebent una nòmina era 18 p. p. 
menor, i la recuperació en els mesos següents va ser 
només parcial.

•  La probabilitat d’estar ocupat també es va reduir més per 
als treballadors nascuts a l’estranger que per als nascuts 
a Espanya. El gap en la probabilitat d’estar ocupat era de 
8 p. p. a l’abril del 2020 i, sorprenentment, va continuar 
augmentant amb els mesos, fins a arribar als 11 p. p. al 
novembre.

•  Les dones van tenir menys possibilitats que els homes 
de continuar ocupades en els primers mesos de la 
pandèmia, amb un gap en la probabilitat d’ocupació que 
va superar els 4 p. p. i no es va començar a recuperar fins 
al setembre.

Més ocupació i de més qualitat, la recepta per 
reduir la desigualtat salarial

Els treballadors amb ingressos més baixos, els joves, 
els immigrants i les dones han estat, de nou, els més 
impactats al mercat laboral. La recuperació de l’ocupació 
encara no és total, i menys encara per als col·lectius 
més vulnerables. És per això que l’increment de la 
desigualtat en relació amb el nivell prepandèmia encara 
és considerable, i l’ocupació, com a principal factor que 
afecta la desigualtat, tornarà a ser la principal palanca per 
corregir-lo. Millorar l’ocupabilitat dels treballadors perquè 
ningú es quedi enrere i incrementar la seva «intensitat» 
en l’ocupació són les eines claus perquè l’augment en la 
desigualtat no es converteixi en una cicatriu permanent 
de la pandèmia.  //

3. Per a aquest exercici no considerem els treballadors en 
ERTO com a empleats, ja que no treballen mentre estan en 
ERTO, i restringim l’anàlisi del març al novembre del 2020. 
Realitzem una regressió a nivell individual de la probabilitat 
d’estar ocupat mes a mes en funció de les característiques 
individuals (gènere, edat i país de naixement) i del quintil 
d’ingressos del treballador abans de la pandèmia (al febrer 
del 2020), controlant també per les restriccions de mobilitat a 
nivell provincial i per la província:
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Íbidem, per a més detalls sobre la metodologia utilitzada.
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Els treballadors amb ingressos 
més baixos, els joves, els 
immigrants i les dones han estat, 
de nou, els més impactats al 
mercat laboral.



Fons NGEU: 
capacitat  
de reforma  
i transformació 
digital
Després de llargues i intenses negociacions, el Consell 
Europeu va llançar al juliol un ambiciós pla per impulsar 
la recuperació de l’economia europea després del xoc 
de la COVID-19: el Next Generation EU (NGEU). En 
aquest capítol analitzem les seves implicacions per a les 
principals economies europees, l’oportunitat d’or que 
suposa per emprendre reformes de pes i la clara aposta 
per la transformació digital. 

Capacitat de transformació  
i impacte macroeconòmic de l’NGEU  p. 88

Reformar bé: missió impossible?  p. 92

NGEU: comparativa internacional de les inversions en 
noves tecnologies dels Plans de Recuperació  p. 98 

NGEU digital: salt important o no?  p. 104
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Capacitat de 
transformació 
i impacte 
macroeconòmic 
de l’NGEU

R I T A  S Á N C H E Z  S O L I V A

La Comissió Europea va 
ratificar a l’estiu els Plans 
de Recuperació i Resiliència 
(PRR) dels Estats membres 
de la UE, la qual cosa va 
representar el tret de sortida 
per a la distribució dels fons del 
Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (MRR), el principal 
component del Fons de 
Recuperació NGEU, que 
atorgarà 312.500 milions 
d’euros en transferències i 
360.000 milions en préstecs.

R
ebre els fons, però, no significa tenir accés 
a una barra lliure de diners: des del primer 
desemborsament, la Comissió monitorarà 
l’execució dels projectes i la implementació 
de les reformes incloses als PRR i 

determinarà si el finançament continua arribant, o no, a 
cada país.

Per tant, és clau que l’execució dels projectes s’ajusti a les 
mesures i als terminis recollits als PRR, les principals 
característiques dels quals, per a Alemanya, França, Itàlia, 
Espanya i Portugal, es resumeixen a la primera taula. 
La disparitat que s’observa en les xifres reflecteix l’accés 
desigual als recursos de l’MRR, dissenyat per garantir 
un major suport financer als països que han patit un 
impacte més sever de la COVID-19. Això explica que 
Itàlia, Espanya i Portugal siguin els més beneficiats en el 
repartiment. 

Pel que fa a la sol·licitud de préstecs i de subvencions, 
Espanya desglossa al seu PRR només l’ús de les 
subvencions i deixa oberta la possibilitat de sol·licitar 
préstecs a partir del 2022, a diferència d’Alemanya i de 
França, que descarten sol·licitar-los. Per la seva banda, 
Itàlia compta amb accedir al total de les subvencions 
assignades i al total dels préstecs, mentre que Portugal 
incorpora al seu Pla el total de subvencions i només el 
20% del total de crèdits als quals podria accedir. Pel que 
fa a com es gastaran els fons, la Comissió va imposar que, 
com a mínim, el 37% es destini a projectes de transició 
ecològica i el 20% a projectes de transformació digital, 
requisits que compleixen els diferents plans, tot i que 
amb diferències. Per exemple, Alemanya destinarà el 52% 
a digitalitzar l’economia (més del doble del que exigeix 
Brussel·les), seguida d’Espanya (el 28%), mentre que 
França es bolcarà en l’economia verda (el 46%). 

89



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

Els PRR també inclouen reformes basades en les 
recomanacions del Semestre Europeu que busquen 
abordar els principals reptes estructurals i corregir 
els desequilibris macroeconòmics. El Pla alemany és 
el més parc en reformes, entre les quals destaquen la 
modernització i la digitalització de l’Administració 
pública i l’eliminació de les barreres a la inversió. Als 
altres quatre països, una de les prioritats és millorar 
la situació de les finances públiques: França proposa 
una regla de despesa; Espanya preveu escometre una 
reforma fiscal el 2023 que incrementarà la recaptació 
i reformarà el sistema de pensions; Itàlia es bolcarà 
a combatre el frau fiscal, revisarà anualment la 
despesa pública durant 2023-2025 i auditarà totes les 
Administracions públiques, i Portugal proposa mesures 

Fons NGEU
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Nota 
* Fa referència a la despesa en rehabilitació energètica dels edificis, llevat de Portugal, que inclou, també, la despesa en nova construcció. 
Font 
CaixaBank Research, a partir de les dades dels PRR nacionals i de les estimacions de Bruegel.

Principals partides d’inversió dels PRR nacionals
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Plans de Recuperació i Resiliència nacionals 

Alemanya França Itàlia Espanya Portugal

Import Pla  
(milions d’euros) 

27,9 41,0 191,5 69,5 16,6

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

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

Subvencions 25,6 39,4 68,9 69,5 13,9

Préstecs No No 122,6 Potser 2,7

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

Transformació verda ** 42 46 44 40 38

Transformació digital *** 52 21 25 28 22

Nota 
* Les dades corresponen als percentatges publicats per la Comissió Europea, després de donar el vistiplau als PRR al juny, motiu pel qual, en 
alguns casos, poden haver-hi petites diferències amb el que es va publicar als PRR nacionals. 
** Mínim exigit per Brussel·les: 37. 
*** Mínim exigit per Brussel·les: 20. 
Font 
CaixaBank Research, a partir de les dades dels PRR nacionals i de la Comissió Europea.

per millorar els resultats de les empreses públiques. Un 
altre repte comú és el de combatre l’atur mitjançant 
polítiques actives en la majoria dels casos, tot i que 
cal destacar que França, a més a més, reformarà el 
sistema de prestació d’atur per incentivar la cerca de 
feina i Espanya convertirà els ERTO en un mecanisme 
permanent d’ajust intern de les empreses.

Hi ha pocs dubtes que el NGEU suposarà una 
potent política anticíclica, però molts sobre el seu 
abast potencial i el llegat a llarg termini. Si es 
trien programes de qualitat, es desenvolupen de 
manera eficaç i s’acompanyen de reformes útils (la 
condicionalitat pot jugar un paper rellevant), es pot 
aconseguir un impacte molt elevat i, fins i tot, beneficis 

permanents. En cas contrari, només s’aconseguirà un 
impuls fugaç al creixement. Per tant, és molt allò que 
ens juguem.  //
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Reformar 
bé: missió 
impossible?

À L E X  R U I Z

Per què és tan complicat 
fer reformes? Per què, si 
les reformes estructurals 
tendeixen a millorar les 
perspectives futures de la 
majoria de la població, és 
tan difícil adoptar-les? La 
dificultat rau, precisament, en 
dues de les paraules anteriors: 
futur i majoria. Les reformes 
prometen beneficis en el futur, 
però tendeixen a generar 
costos en el present.

L
es reformes prometen beneficis per a molts, però 
no per a tothom. O, en termes més formals, els 
costos i els beneficis es distribueixen de manera 
asimètrica entre la població i en el temps. I això 
és problemàtic, perquè, si alguna cosa beneficia 

de manera difusa molts però perjudica uns pocs, aquests 
últims estan molt incentivats per organitzar-se en forma 
de lobby. Com també és problemàtic que els costos de les 
reformes es concentrin a curt termini i els beneficis, en 
el futur, perquè això implica que els polítics, que haurien 
d’impulsar-les, s’enfronten al dilema de patir els costos 
polítics de la seva adopció sense poder capitalitzar-ne els 
beneficis en el cicle electoral immediat.

Reformes a Espanya? Doncs sí

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

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

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

En definitiva, les reformes estructurals reeixides a 
Espanya s’han adoptat quan hi ha hagut pressió exterior, 
quan hi ha hagut governs forts i quan s’ha estat en temps 
difícils. A Espanya, només? No, la veritat és que hi ha 
abundant literatura empírica que confirma que aquests 
tres determinants acostumen a coincidir en la posada en 
marxa de reformes estructurals en moltes altres geografies 
i èpoques, i també per a diferents variants de reformes.1 
Perquè una qüestió clau és que les reformes esmentades 
s’anomenen, en literatura econòmica, de canvi de marc, és 
a dir, que afecten elements definitoris del funcionament 
econòmic (els típics programes de liberalització, per 

1. Vegeu Masuch, K., Anderton, R., Setzer, R. i Benalal, N. (2018), 
«Structural policies in the euro area», ECB Occasional Paper, (210), i 
Galasso, V., Dang, T., Hoj, J. i Nicoletti, G. (2006), «The Political Economy 
Of Structural Reform: Empirical Evidence From OECD Countries», OECD 
Economics Department Working Papers, núm. 501.
* Imatges © Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria 
Democràtica, Govern d’Espanya.
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exemple). Però la veritat és que les reformes que podríem 
anomenar temàtiques, com la laboral o la del mercat de 
productes, també es donen amb més probabilitats quan 
es combinen els tres factors anteriors.

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

De l’adopció als efectes de les reformes 
estructurals 

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

és més probable adoptar una reforma que flexibilitzi el 
mercat laboral enmig d’una crisi, però, si s’adopta, pot 
provocar més destrucció d’ocupació a curt termini.

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

Les reformes estructurals 
exitoses a Espanya  
s’han adoptat quan  
hi ha hagut pressió exterior, 
quan ha tingut governs  
forts i quan s’ha estat  
en temps difícils.
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alhora sobre els àmbits de la flexibilitat (per exemple, 
fent més adaptable l’acomiadament) i de la seguretat 
(oferint polítiques actives, que incrementin l’ocupabilitat, 
i rendes, que cobreixin les necessitats durant la transició 
al nou lloc de treball). Així es va fer, per exemple, en 
dissenyar l’anomenada flexisecurity danesa.

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

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

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

El tercer element fa referència a la compensació dels 
grups que perden pels canvis que introdueixen les 
reformes. Hi ha moltes maneres de plantejar-ho, des de 
les compensacions directes fins a vies més estratègiques. 
La història ha demostrat que una de les opcions més 
fructíferes és fer reformes simultànies, típicament 
àmplies, que permetin oferir intercanvis acceptables. 
Seria el cas, per exemple, dels marcs laborals que actuen 

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

Fons NGEU

NOUS PARADIGMES 2022



97



Fons NGEU

NOUS PARADIGMES 2022

NGEU: 
comparativa 
internacional de 
les inversions en 
noves tecnologies 
dels Plans de 
Recuperació
La crisi del coronavirus 
ha posat de manifest la 
rellevància de la digitalització 
en contextos disruptius 
com l’actual. A més, la 
digitalització és una eina 
de transformació clau en 
la revolució actual cap a la 
Indústria 4.0. Després no 
és estrany que sigui una de 
les prioritats del programa 
NGEU. En aquest article 
valorem les propostes digitals 
presentades pels principals 
països de la UE als seus plans 
de recuperació.

Punt de partida digital

A
bans de valorar els projectes digitals 
dels Plans de Recuperació i Resiliència 
Nacionals (PRRN), és útil conèixer el 
punt de partida dels països en l’àmbit 
digital. Per fer-ho, utilitzem l’indicador 

sintètic DESI (Índex de l’Economia i la Societat 
Digitals) publicat per la Comissió Europea i basat en 
cinc pilars: connectivitat, capital humà, ús dels serveis 
d’internet, integració de la tecnologia digital a les 
empreses i serveis públics digitals. 

Cap dels països que analitzem (Alemanya, França, Itàlia, 
Espanya i Portugal) se situa en els primers llocs del 
rànquing digital del DESI, que ocupen els països nòrdics, 
amb Finlàndia al capdavant (vegeu el primer gràfic). Es 
tracta d’un tret que pot sorprendre, ja que Alemanya i 
França són el motor econòmic de l’Europa continental.

Entre els països que analitzem, Espanya i Alemanya són 
els països amb un índex DESI més gran, lleugerament 
per sobre de la mitjana de la UE, i en un rang intermedi 
entre el total dels 28 països de la UE. Els dos tenen un 
desenvolupament digital semblant en 3 dels 5 components 
del DESI i difereixen en els serveis públics digitals (on 
Espanya despunta de manera clara) i en el capital humà 
(on és Alemanya l’avançada del grup). De fet, l’avantatge 
educatiu alemany en matèria digital és una basa clara al seu 
favor, ja que es tracta d’un component que sol necessitar 
temps per desenvolupar-se (vegeu el segon gràfic).

C L À U D I A  C A N A L S  
I  O R I O L  C A R R E R A S
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Font 
CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea.

Índex de l’Economia i la Societat Digitals 
(DESI 2020)
(Mín. 0 - Màx. 100) 

Alemanya França ItàliaEspanya

0

10

20

40

30

50

60

70

80

PortugalEU Bottom-
Bulgària

Top-
Finlàndia

72,3

57,5 56,1
52,6 52,2

49,6

43,6

36,4

En canvi, Itàlia se situa clarament per sota de la mitjana 
de la UE, prop de les últimes posicions a nivell europeu. 
Amb un retard clar en tots els pilars del DESI, destaca de 
forma especialment negativa en capital humà, on se situa 
a la cua dels 28 països estudiats. Per la seva banda, França 
i Portugal se situen en posicions endarrerides, però una 
mica menys.

De les fortaleses i de les febleses digitals 
dels plans nacionals

De l’anàlisi anterior es desprèn que tots els països 
necessiten importants inversions digitals en la majoria de 
les palanques definides als objectius digitals 2030 marcats 
per la Comissió Europea: infraestructures, coneixement 
o habilitats, empreses i sector públic. Lògicament, 
aquestes palanques tenen una translació evident en els 
components del DESI. Així, les infraestructures estan 
estretament vinculades al pilar de connectivitat del 
DESI; el coneixement o les habilitats, al pilar de capital 

humà o formació; les empreses, al pilar d’integració de 
la tecnologia digital, i el sector públic, al pilar de serveis 
públics digitals.

Començant pel país més endarrerit, Itàlia invertirà de 
manera substancial en totes les esferes digitals, segons el 
seu PRRN. En concret, cada palanca rebrà entre el 18% i 
el 34% dels prop de 50.000 milions d’euros assignats a la 
digitalització (prioritat a la qual dedica el 25% del total 
dels fons NGEU).1 Encara que es tracti d’una estratègia 
necessària per millorar substancialment en l’àmbit digital, 
la despesa prevista en formació (una mica per sota del 
20%) pot resultar una mica escassa, si tenim en compte 
que en aquest àmbit Itàlia se situa en l’últim lloc, segons 

1. Totes les xifres estan basades en els informes que la Comissió Europea 
ha elaborat per valorar els diferents PRRN enviats. Així mateix, hem 
assumit que les inversions digitals en salut entren en la palanca de 
serveis públics. 



Components DESI
(Mín. 0 - Màx. 100) 

Nota
El valor màxim (mínim) correspon al país de la UE amb la puntuació 
màxima (mínima) en aquest pilar.
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea. 
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2. Espanya invertirà prop de 20.000 milions d’euros en digitalització (el 
28% del total dels fons NGEU). Per a més detalls sobre les quantitats 
planejades als principals països, vegeu el següent article de Nous 
Paradigmes.

l’índex DESI (vegeu el tercer gràfic per a una comparativa 
per a cada país entre la distància del DESI en relació amb el 
país número u i les inversions planejades).

Espanya també invertirà entre el 21% i el 32% en cada 
palanca digital (del 28% del total dels fons NGEU que 
absorbeix la digitalització).2 I, com en el cas d’Itàlia, la 
despesa assignada a formació o a capital humà també pot 
semblar insuficient. En canvi, el percentatge destinat al 
sector públic és relativament elevat. Així i tot, els PRRN 
espanyol i italià preveuen una inversió molt important en 
la millora de l’ús de les tecnologies digitals per part de les 
empreses, partida a la qual destinen un major percentatge 
de la despesa en els dos casos. Aquest és un perímetre que 
engloba millores en el coneixement tecnològic dels empleats 
i, en conseqüència, en les habilitats digitals. En realitat, 
els àmbits d’inversió digital no són estancs, sinó que 
estan molt connectats. Classificar la despesa dels diferents 
projectes presentats als PRRN és útil per fer una primera 
valoració, però és important adonar-se que té un punt 
d’arbitrarietat, de manera que aprofundir en els detalls és 
imprescindible.

Per la seva banda, Portugal sí que planeja invertir de 
forma substancial i de manera directa en la millora de 
les habilitats digitals de la població, amb gairebé el 40% 
del total de despesa digital dedicada a aquesta palanca 
(la digitalització en conjunt absorbeix el 22% dels fons 
NGEU). De fet, dels cinc components del DESI portuguès, 
el del capital humà és el que es posiciona pitjor en la 
comparativa europea, de manera que és una bona estratègia 
per a la millora digital del país. D’aquest primer examen, 
potser es desprengui que Portugal podria incrementar 
una mica la inversió en la millora digital de les empreses, 
i ho podria fer a costa d’invertir una mica menys en la 
digitalització del sector públic, que se situa en una posició 
de partida més còmoda en termes comparatius i absoluts.
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Nota
*La distància digital és la diferència del pilar DESI del país en relació amb el millor país en aquest àmbit (en punts). Cal
recordar que l’índex DESI va de 0 a 100. Com més petita és la barra, més a prop del país top. La inversió és el % gastat en aquest
àmbit en relació amb la inversió digital total segons el PRRN. Com més petita és la barra, menys inversió en aquest àmbit.
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea (DESI i anàlisi dels PRRN).

Distància digital amb el país top vs. inversió digital*
(Punts en relació amb el país top i % de la despesa digital en l’àmbit en relació amb la despesa digital total) 
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Finalment, Alemanya i França presenten actuacions 
molt diferenciades. Sorprèn que Alemanya hagi 
decidit dedicar un percentatge molt elevat dels fons 
NGEU a la digitalització (el 52%, més del doble del 
que exigeix Brussel·les), en relació amb el 21% que hi 
dedica França, malgrat estar clarament en inferioritat 
de condicions. D’altra banda, segons la nostra anàlisi, 
sembla que Alemanya alinea de forma adequada les 
inversions digitals en els fronts que més ho necessiten: 
la digitalització de les empreses i del sector públic. 
En aquest últim pilar, malgrat que la distància (en 
punts) amb el país líder no sembla gaire significativa, 
Alemanya es troba clarament endarrerida en relació 
amb la resta dels països de la nostra anàlisi. Per la seva 
banda, el repartiment de França és més discutible, en 

especial als flancs de la connectivitat, on amb prou 
feines inverteix, i del sector públic, on la inversió sembla 
una mica excessiva.

En definitiva, i a grans trets, tant Itàlia com Espanya i 
Portugal plantegen projectes d’inversió digitals adequats 
a les seves necessitats: més ús de les eines digitals a les 
empreses i millora formativa de la població. Alemanya 
també aposta per inversions en els seus punts més 
febles (sector públic i empreses). No sembla, però, que 
les prioritats de França estiguin tan alineades amb 
les mancances que reflecteixen els indicadors de la 
Comissió.  //

Alemanya França Itàlia Portugal
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NGEU digital: 
salt important 
o no?

Ateses la magnitud dels fons 
que els països europeus 
destinaran a la digitalització, 
arran del repartiment del 
NGEU i del seu potencial 
transformador, és important 
analitzar l’impacte que la nova 
despesa digital pot arribar 
a tenir sobre les principals 
economies europees.

A
bans de començar, cal recordar que no 
tots els països es beneficiaran per igual 
de l’impuls de l’NGEU: els fons europeus 
estan dissenyats per donar més suport 
a les economies que han patit amb 

més intensitat els efectes de la pandèmia. Així, Itàlia, 
Portugal i Espanya seran els països més beneficiats en el 
repartiment, amb desemborsaments previstos en l’esfera 
digital entre el 2% i el 3% del seu PIB (vegeu la primera 
taula), mentre que França i Alemanya, països que se’n 
beneficiaran menys, rebran menys del 0,5% del seu PIB.

Impuls a la inversió en intangibles

L’impuls a la digitalització està íntimament vinculat a la 
inversió en els anomenats actius intangibles, fins al punt 
de concentrar entre un i dos terços de la inversió digital.1 
En contraposició als actius d’inversió més tradicionals, 
els actius intangibles no tenen un component físic: 
parlem d’inversió en software, en bases de dades, en 
formació i know-how (el coneixement tàcit o pràctic 
que posseeixen els professionals que han desenvolupat 
o que fan servir la tecnologia, i principal escull de la 
propagació tecnològica). Atesa la seva importància en 
l’impuls de l’economia digital, comencem la nostra 
anàlisi mesurant l’impacte directe de l’NGEU en la 
inversió en intangibles.

Segons els nostres càlculs, els països que reben més 
fons de l’NGEU en relació amb la seva dimensió són 
aquells que mostren un major increment de la inversió 
en intangibles sobre el PIB. Itàlia, amb un increment 
del pes d’entre 0,8 i 0,9 p. p. anuals el 2021-2023, se 
situa al capdavant, mentre que Espanya i Portugal, molt 

C L À U D I A  C A N A L S  I  
O R I O L  C A R R E R A S  B A Q U E R

1. Vegeu Anderton, R., Jarvis, V., Labhard, V., Petroulakis, F. i Vivian, L. 
(2020), «Virtually everywhere? Digitalisation and the euro area and EU 
economies», ECB Occasional Paper (2020244).
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a la vora d’Itàlia, presenten un increment entre 0,6 i de 
0,8. Es tracta de xifres considerables (vegeu el primer 
gràfic): per a Espanya, aquest increment és gairebé la 
meitat de l’augment que va experimentar el 2013-2015 en 
relació amb el període 2000-2007; per a Portugal, és un 
increment molt semblant al que es va produir entre els 
dos períodes; per a Itàlia, és un augment molt superior.

Impuls a l’activitat

En una segona anàlisi, construïm un escenari d’impacte 
sobre el PIB, a curt i a llarg termini, de la despesa digital 
prevista pels plans de recuperació i resiliència nacionals 
dels principals països europeus. Per fer-ho, partim de 
les inversions intangibles digitals contemplades amb 
anterioritat, classifiquem aquesta despesa en funció del 
tipus d’inversió digital que detallen els diferents plans 
i fem ús dels multiplicadors fiscals relacionats amb la 
digitalització estimats per l’Institut Alemany per a la 
Recerca Econòmica (DIW, per les sigles en alemany).2 En 
concret, el DIW proporciona multiplicadors fiscals a curt 

2. Les estimacions inclouen només l’efecte directe dels fons NGEU i no 
contemplen els fons derivats de l’efecte arrossegament. Això és degut a 
la dificultat de classificar aquests fons en funció dels diferents tipus de 
despesa digital.

Next Generation EU: desemborsaments

NGEU Digitalització

mM € mM € % total NGEU % del PIB 2020

Alemanya 25,6 13,5 52,6 0,4

França 39,4 8,4 21,3 0,4

Itàlia 191,5 48,1 25,1 2,9

Espanya 69,5 19,6 28,2 1,7

Portugal 16,6 3,7 22,1 1,8

Nota
Itàlia considera tant les subvencions com els préstecs amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Sense els préstecs, la quantitat 
s’aproparia als 70.000 milions d’euros, en línia amb el que espera rebre Espanya. Es consideren només els fons que provenen del Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència, sense incloure altres programes, com, per exemple, el REACT-EU.
Font
CaixaBank Research, a partir dels informes de la Comissió Europea sobre els PRRN.

Les estimacions mostren que 
les inversions resulten en un 
impacte positiu a llarg termini 
sobre el nivell del PIB.
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Font 
CaixaBank Research, a partir de dades d’Intan, d’Spintan, d’Eurostat i del Banc Mundial.

Inversió en intangibles: situació de partida i impacte NGEU 
(mitjana 2021-2023) 
(% sobre el PIB) 
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i a llarg termini per al desenvolupament de bases de dades 
i de serveis al núvol per afavorir l’ús de la intel·ligència 
artificial, per a la digitalització de la indústria, per a la 
formació de capital humà i per a la digitalització del 
sector sanitari i de les Administracions públiques. Segons 
el DIW, els impactes més elevats són els associats als 
programes de formació de capital humà en habilitats 
digitals, i els menys elevats, els associats a la digitalització 
del sector públic. L’última taula mostra l’impacte dels 
fons sobre el PIB.

Les estimacions mostren que les inversions en 
digitalització poden tenir un impacte substancial a curt 
termini, amb increments anuals del PIB que oscil·len 
entre el 0,3% i el 0,6% per a Itàlia, Espanya i Portugal, 
els tres països que rebran més fons. Així mateix, també 
es pot observar que, en tots els casos, les inversions 
tenen un impacte positiu a llarg termini sobre el nivell 
del PIB. Si entrem en les comparatives per país, destaca 
el cas de Portugal, que, malgrat destinar una quantitat 
substancialment inferior a les inversions en digitalització 
que Itàlia (l’1,8% del seu PIB, en relació amb el 2,9% 
d’Itàlia), obté un rendiment semblant. Això és degut 

3. Vegeu l’article «NGEU: comparativa internacional de les inversions en 
noves tecnologies dels plans de recuperació», en aquest mateix capítol.

Impacte de les inversions en digitalització NGEU
(p. p. de diferència en el PIB en relació amb un escenari sense els fons NGEU, mitjana anual)

2021-2022 2023-2025 2026-2041

Alemanya 0,10 0,07 0,02

França 0,10 0,07 0,02

Itàlia 0,58 0,51 0,13

Espanya 0,33 0,30 0,07

Portugal 0,46 0,41 0,11

Font
CaixaBank Research.

al major pes que Portugal dedica a les inversions 
relacionades amb la formació de capital humà.3

En definitiva, els fons NGEU tenen el potencial d’exercir 
un paper crucial a l’hora d’accelerar el desplegament i la 
implementació de les noves tecnologies digitals a la UE 
i d’impulsar la recuperació econòmica. L’èxit de l’NGEU 
raurà en l’efectivitat de les inversions, quelcom que no 
podrem avaluar fins que no passin uns anys.  //
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A aquestes altures ja ningú s’hauria de sorprendre en 
llegir que el canvi climàtic és un fenomen que tindrà un 
impacte transcendental sobre l’activitat econòmica. A 
la COP26 celebrada a Glasgow a la tardor, s’ha tornat 

a posar sobre la taula amb dades incontestables. 
El sector financer, com a peça clau en l’engranatge 

econòmic, pot contribuir a la mitigació del canvi 
climàtic, però també pot patir-ne els efectes.
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Coneixent els 
riscos climàtics 
i el seu impacte 
sobre el sector 
financer

L’impacte del canvi climàtic al sector financer

NOUS PARADIGMES 2022

Deixarem de banda de 
moment les oportunitats que 
brinda l’agenda per frenar el 
canvi climàtic, i ens centrarem 
en la segona qüestió amb 
què obríem el capítol: la 
identificació i quantificació 
dels riscos climàtics al sector 
financer.

L
’exposició del sector financer als riscos climàtics 
es distingeix en funció del seu origen. En 
primer lloc, tenim els riscos de transició, que 
engloben les pèrdues que es poden originar 
per canvis tecnològics, reguladors o en les 

preferències dels consumidors dirigits a complir els 
objectius climàtics. Exemples d’aquests riscos de transició 
són, per exemple, els que podrien patir les companyies 
que es dediquin a l’explotació o la distribució de carbó, el 
combustible fòssil que produeix més emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle (GEH). Per complir els objectius 
de reducció d’emissions de la Comissió Europea (el 55% 
el 2030, en relació amb els nivells del 1990), aquestes 
empreses hauran d’ajustar els processos de producció per 
adaptar-se a un nou entorn regulador.

Per valorar la importància d’aquest risc per al conjunt del 
sector financer de la zona de l’euro, és necessari dilucidar si 
els sectors econòmics als quals s’ha concedit un major volum 
de crèdit són també els més contaminants, ja que és raonable 
suposar que les empreses que generen més emissions seran 
més sensibles als canvis associats a la transició energètica. 
En un exercici recent, el BCE ha estimat les emissions 
contaminants el 2018 de les empreses no financeres 
destinatàries del gros del finançament bancari.1 Mitjançant 
aquest exercici, el BCE ha conclòs que els préstecs bancaris 
al sector miner i energètic (responsables, conjuntament, de 
gairebé el 20% de les emissions totals) representen només 
el 5% de la cartera de crèdit a les empreses no financeres, 

R I C A R D  M U R I L L O  G I L I

1. En l’exercici es tenen en compte les empreses amb préstecs 
bancaris de més de 25.000 euros, que, en conjunt, representen 
4 bilions d’euros i el 80% del crèdit a les empreses no financeres. 
Vegeu «Climate-related risks to financial stability», Financial 
Stability Review, 2021.
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una exposició relativament baixa. No obstant això, el crèdit 
concedit al sector manufacturer representa el 20% del total, 
mentre que les seves emissions representen el 40% del total, 
la qual cosa suggereix que l’exposició a aquest sector podria 
ser una font de risc climàtic en agregat (malgrat que s’hauria 
de tenir en compte l’heterogeneïtat de la intensitat de les 
emissions dins aquest sector).
 
En segon lloc, cal tenir en compte els riscos físics, aquells 
que potencialment poden deteriorar els actius arran de la 
major freqüència i violència dels fenòmens meteorològics 
adversos (com incendis, inundacions, onades de calor o 
tempestes). S’estima que, el 2019, les pèrdues econòmiques 
derivades d’esdeveniments meteorològics extrems van assolir 
l’1% del PIB de la zona de l’euro, una xifra que es podria 
incrementar en els propers anys si aquests esdeveniments es 
fan més freqüents.

El principal canal d’impacte dels riscos físics sobre el sector 
financer prové de l’exposició del sector a aquelles empreses 
més susceptibles de veure la seva activitat o els seus actius 
intensament afectats per aquests riscos. Per exemple, una 
empresa amb la fàbrica situada en una zona potencialment 
inundable pròxima a un riu o que sigui molt vulnerable 
a incendis. Si aquests esdeveniments s’acabessin 

L’impacte del canvi climàtic al sector financer

Zona de l’euro: desastres naturals 
(Nombre en unitats)

Nota
Els desastres naturals comptabilitzats per l’FMI són: sequeres, 
temperatures extremes, inundacions, despreniments, tempestes 
i incendis. La majoria dels inclosos en aquest gràfic corresponen 
a tempestes.
Font
CaixaBank Research, a partir de dades del Climate Change 
Indicators Dashboard de l’FMI. 
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materialitzant, la capacitat de generar ingressos d’aquestes 
empreses es reduiria, la qual cosa, al seu torn, n’afebliria 
la qualitat creditícia.2 Quantificar l’exposició als riscos 
físics no és senzill, però s’han començat a fer alguns passos 
significatius. El BCE ha utilitzat les ubicacions de les 
empreses no financeres identificades en l’anàlisi d’exposició 
a riscos de transició i les ha creuat amb models climàtics 
per estimar-ne la vulnerabilitat als fenòmens meteorològics 
adversos.3 Així, estima que el 5% de la cartera de crèdit 
bancari corporatiu de la zona de l’euro està ja molt 
exposada a aquests riscos o ho estarà abans del 2040, 
mentre que el 25% de la cartera podria veure un augment 
en la seva exposició a aquests riscos. Per regions, al centre 
i al nord d’Europa, el principal risc prové de les zones 
potencialment inundables, mentre que, al sud d’Europa, els 
principals riscos són els incendis i les onades de calor.
 
Quins són els següents passos?

Que les entitats del sector financer tinguin en compte els 
riscos mediambientals en la presa de decisions és clau per 
protegir els balanços i l’estabilitat financera en conjunt. 
Fins ara, la falta d’informació i no comptar amb una 
estandardització adequada sobre el càlcul i la modelització 
d’aquests riscos han propiciat que les entitats financeres 
només els tinguessin en compte de manera voluntària. 
No obstant això, el 2022, per primera vegada, les entitats 
financeres de la zona de l’euro hauran d’avaluar la seva 
exposició a aquests riscos mitjançant unes proves d’estrès 
climàtic, en el que serà el primer exercici obligatori que 
servirà d’aprenentatge als bancs i al supervisor. Mitjançant 
aquestes proves, els bancs hauran d’avaluar els seus balanços 
en un horitzó temporal ampli per a diversos escenaris 

climàtics: i) escenari de transició ordenada (la regulació 
s’implementa de manera gradual i progressiva i permet 
aconseguir els objectius climàtics i limitar els costos derivats 
dels riscos físics i de transició); ii) transició desordenada 
(la regulació s’implementa de forma tardana i abrupta, 
de manera que els costos derivats dels riscos de transició 
són superiors que en la transició ordenada), i iii) «terra-
hivernacle» (no s’aplica cap regulació i no es compleixen 
els objectius climàtics, de manera que no hi ha costos de 
transició, tot i que els físics són molt rellevants). El BCE ja 
ha publicat unes conclusions preliminars per al conjunt de 
la zona de l’euro en què mostra quin seria l’impacte a nivell 
agregat de cada escenari en la probabilitat d’impagament dels 
diferents sectors econòmics. Els resultats mostren que, en 
l’últim escenari, la probabilitat d’impagament augmenta més 
per a tots els sectors de l’economia. Dit d’una altra manera, 
els riscos físics derivats de la inacció són potencialment més 
costosos per al sector financer que els derivats dels riscos de 
transició.
 
Tot i que els tests d’estrès seran molt útils per marcar el 
camí que cal seguir en els propers anys i per influir en la 
presa de decisions de les entitats financeres, l’escassetat i el 
recorregut per millorar la qualitat de la informació climàtica 
no permetrà que siguin prou complets o representatius. 
Per aquest motiu, no es contempla que els seus resultats 
tinguin impacte sobre els requisits de capital, tot i que sí 
que podrien motivar algunes recomanacions per part del 
supervisor bancari. Així, malgrat que encara cal fer molta 
feina per identificar els riscos climàtics, s’està avançant de 
forma gradual en la direcció correcta, tant perquè el sistema 
financer sigui més resistent al canvi climàtic com perquè 
contribueixi a descarbonitzar l’economia.  //

2. Normalment, en cas d’impagament, els bancs poden executar 
les garanties (o col·lateral), però és important remarcar que les 
garanties també estan subjectes als riscos climàtics, tant físics com 
de transició.
3. Vegeu «Case studies of environmental risk analysis 
methodologies», NGFS Occasional Paper, 2020.
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La geopolítica  
del canvi climàtic 
en el món 
postpandèmia
És probable que la dècada 
que hem començat, marcada 
per la pandèmia de 2020, 
també significarà un punt 
d’inflexió en la geopolítica i 
en el comerç internacional. 
L’escalada de tensions 
comercials entre la Xina i els 
EUA reformula el perímetre 
del camp de batalla. I tot fa 
pensar que, en els propers 
anys, l’epicentre de la 
discussió no seran els dèficits 
comercials, sinó que bascularà 
cap a temes com la intensitat 
d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle (GEH)  
i el desacoblament tecnològic.

D
es de l’inici de la crisi sanitària generada per 
la COVID-19, ja s’ha plantejat la necessitat 
que les cadenes de valor global siguin més 
curtes i més resilients. En aquest sentit, els 
Governs podrien legislar per promoure que 

certs béns i serveis considerats essencials, com el material 
sanitari de primera necessitat, es produeixin de manera 
local. Així, amb la creació dels consensos polítics i socials 
necessaris per a la creació de xarxes d’energia, d’indústries 
i de cadenes de distribució més autosuficients, la 
pandèmia podria reforçar el proteccionisme a nivell 
global. La UE ja ho ha batejat: autonomia estratègica. 
Aquest canvi en les relacions comercials confluirà amb 
un dels grans reptes del nostre temps: el canvi climàtic. 
Tal com veurem en aquest article, la lluita contra el 
canvi climàtic i l’objectiu d’arribar al 2050 amb zero 
emissions netes de GEH poden ser un esperó important 
per reescriure les regles del comerç i de la geopolítica 
internacional.

Comerç internacional verd: objectius 
ambiciosos, però moment de transició 

Com es pot dissenyar un sistema de comerç internacional 
que sigui eficient, just i que contribueixi a assolir els 
objectius delineats a l’Acord de París? Per la banda dels 
majors contaminants, hi ha senyals esperançadors: segons 
un informe del Global Energy Monitor (GEM), el 2020 
la capacitat instal·lada de producció d’energia amb carbó 
es va reduir per primer cop a la història. La Xina, el país 
responsable d’un major percentatge d’emissions, s’ha fixat 
com a objectiu aconseguir la neutralitat climàtica el 2060 
i triplicar la capacitat instal·lada d’energia eòlica i solar 
durant la propera dècada. Per la seva banda, els majors 
productors mundials de petroli i de gas natural han 
anunciat, en la seva immensa majoria, plans per reduir 
de manera significativa les emissions en les pròximes 
dècades. Finalment, Joe Biden, el president nord-americà, 
ha reafirmat el compromís amb l’Acord de París i la seva 

L U Í S  P I N H E I R O 
D E  M A T O S
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Emissions globals de diòxid de carboni:  
principals emissors 
Emissions anuals (100 = any 2000)

Font 
CaixaBank Research, a partir de dades de Global Carbon Project. 
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voluntat que els EUA assoleixin la neutralitat climàtica 
el 2050, mentre que al final del 2021 el Congrés nord-
americà ha aprovat un ambiciós pla d’inversions d’1,2 
bilions de dòlars, amb una aposta en energies netes i en 
sectors clau en la transició ecològica. 
 
Així i tot, encara ens trobem en una fase de transició, i 
els mecanismes de cooperació internacionals s’han afeblit 
molt en els últims anys, la qual cosa, previsiblement, farà 
encara més difícil que les bones intencions anunciades 
fins avui es converteixin en polítiques tangibles i eficaces. 
En aquest context, s’ha de pensar en instruments que 
ajudin a alinear els incentius de cada país amb els 
objectius globals de reducció d’emissions, que ajudin a 
evitar el free-riding ambiental i que fixin estàndards de 
bones praxis. Una d’aquestes polítiques són els impostos 
transfronterers sobre les emissions.
 
Impostos transfronterers sobre les 
emissions: els aranzels del segle xxi? 

El rumb traçat per la UE i per altres grans emissors 
de gasos contaminants per a les pròximes dècades en 
matèria de reducció d’emissions comportarà un increment 
significatiu de les taxes sobre aquestes emissions.1 Aquest 
fet pot contribuir a la relocalització de les indústries 
més contaminants des de països o regions «verds» 
a destinacions més «marrons», on puguin guanyar 
avantatge competitiu gràcies als preus més baixos de les 
emissions, i, des d’aquí, exportar cap a altres destinacions. 
Aquest fenomen es conegut com fugida del carboni. 
Amb l’objectiu d’evitar aquesta fugida, s’ha activat 
el debat sobre un mecanisme europeu d’ajust de les 

emissions en frontera o, en altres paraules, un impost 
transfronterer que gravi el contingut de les emissions de 
les importacions de béns i de serveis de manera similar 
als impostos sobre les emissions contaminants que 
s’estableixen a nivell europeu.2
 
Malgrat que el seu disseny final pot variar, sembla que 
els plans delineats en el context del Green Deal europeu 
afavoreixen un mecanisme d’ajust en frontera dirigit a 
sectors específics, amb l’objectiu de respondre a dos dels 
principals desafiaments de la seva implementació: la 
complexitat administrativa i la seva legalitat en el marc de 
l’Organització Mundial del Comerç (OMC).3 No obstant 
això, que aquest pla se centri només en uns sectors 
determinats pot generar un efecte substitució important i 
que, al final, augmentin les importacions d’aquells sectors 
no gravats per aquest mecanisme d’ajust, en especial de 
productes no subjectes a aquest mecanisme però que 
incorporin primeres matèries de sectors que sí que estan 

Encara ens trobem en 
una fase de transició, i els 
mecanismes de cooperació 
internacionals s’han afeblit 
molt en els últims anys.
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2. Vegeu, per exemple, Mehling, M. et al. (2018), «Beat protectionism and 
emissions at a stroke», Nature, 559, 321-324. 
3. És més fàcil restringir aquest mecanisme als sectors més contaminants 
que estendre’l a tots els productes, ja que caldria calcular totes les 
contribucions en totes les fases de la cadena de producció. A més a més, 
aquest mecanisme només es contempla per a importacions de productes 
subjectes a fiscalitat mediambiental a nivell domèstic. Avui dia, per 
exemple, només el 40% de les emissions de la UE es troben dins el règim 
comunitari de drets d’emissió. Vegeu, per exemple, Gros, D. i Egenhofer, 
C. (2010), «Climate change and trade: taxing carbon at the border?», i 
Zachmann, G. i McWilliams, B. (2020), «A European carbon border tax: 
much pain, Little gain», Bruegel Policy Contribution Issue, núm. 5. 

1. S’introduiran mecanismes que facin més costoses les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle. Hi ha dos mecanismes per encarir les 
emissions de GEH: el mercat d’emissions (el regulador fixa un límit màxim 
a la quantitat total de tones de CO₂ que es poden emetre per any i regió i, 
dins el límit establert, les empreses reben o compren drets d’emissió, amb 
els quals poden comerciar) i l’impost sobre les emissions (el regulador fixa 
un preu a l’emissió de GEH, que augmenta de forma progressiva).
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subjectes a l’impost (un exemple d’aquest problema en un 
context no relacionat amb el canvi climàtic s’ha produït 
als EUA, on s’han introduït aranzels molt alts sobre el 
metall, però no s’ha gravat la importació de claus). Així, 
és probable que un mecanisme limitat a determinats 
sectors, malgrat el seu valor simbòlic, acabi tenint una 
eficàcia limitada. D’aquí la importància que es pugui 
generalitzar aquest mecanisme a la majoria dels sectors i 
que es garanteixi la traçabilitat de la petjada del carboni 
de tots els productes i de tots els seus components.
 
La implementació d’aquest mecanisme no solament és 
difícil tècnicament, també és complex d’implementar 
a nivell polític. D’una banda, els països més perjudicats 
per aquest impost tendiran a ser els emergents, ja que, 
en general, tenen menys capacitat de produir energies 
netes. D’aquesta forma, es plantejarà un debat sobre si 
els ingressos d’aquest mecanisme s’haurien de dedicar a 
finalitats estrictament europees (i, en aquest cas, es podria 
percebre com una eina proteccionista) o a ajudes als països 
d’on provenen els productes gravats perquè els produeixin 
de forma més neta. De l’altra, aquest mecanisme pot 
acabar provocant una onada de proteccionisme ambiental 
en cascada si els països subjectes a aquests impostos 
decideixen prendre represàlies.4 

Ateses les problemàtiques descrites, les autoritats europees 
hauran de filar molt prim per desenvolupar un mecanisme 
d’ajust de les emissions que sigui eficaç i que no provoqui 
tensions geopolítiques importants. Només en aquest cas, 
aquest mecanisme aconseguirà donar exemple a la resta 
d’economies per accelerar la implementació de bones 
pràctiques mediambientals a tot el món.

Comerç internacional verd: hi ha 
alternatives, però no panacees 

Quines alternatives hi ha al mecanisme d’ajust de 
frontera? Una és la coordinació a nivell internacional 
per a la introducció de límits a les emissions per 
indústries o per països, i impostos sobre els excessos 
d’emissions similars al sistema de comercialització de 
drets d’emissions existent a la UE. Aquests instruments 
de coordinació internacional guanyaran previsiblement 
tracció als dos costats de l’Atlàntic com a manera de 
pressionar tercers països (en particular, la Xina i l’Índia) 
perquè reforcin les actuacions en matèria de transició 
energètica. Una alternativa complementària, que 
requeriria un grau de cooperació internacional més gran 
del que s’ha exhibit fins ara, seria la creació de «clubs del 
clima»,5 és a dir, acords comercials de països que hagin 
consensuat un determinat preu internacional sobre les 
emissions. Aquests clubs reunirien dues característiques 
essencials: d’una banda, els socis es comprometrien a fixar 
el preu comú acordat sobre les seves emissions en lloc 
de negociar reduccions nacionals d’emissions; de l’altra, 
es penalitzaria els països que decidissin no participar en 
aquests clubs, per exemple, mitjançant quotes, aranzels i 
mecanismes d’ajust transfronterers. Així, aquests «clubs 
climàtics» poden constituir un fòrum multilateral molt 
interessant per alinear les estructures d’incentius de 
reducció d’emissions dels països signataris de l’Acord de 
París. A més a més, els costos de no formar part del club 
serien creixents a mesura que s’incrementés el nombre 
de socis, ja que els països que decideixin no participar-hi 
perdrien l’oportunitat d’accedir sense traves als mercats 
dels socis del club. 

4. En l’actualitat, l’únic mecanisme d’ajust en frontera vigent s’aplica al 
mercat energètic de Califòrnia, amb una cobertura del 85% del total 
d’emissions de gasos contaminants, i il·lustra la importància del disseny 
del mecanisme per minimitzar les desviacions de comerç (OCDE. 2020. 
«Climate Challenge and Trade: Would border carbon adjustments 
accelerate or hinder climate action?»). 

5. Vegeu Nordhaus, W. (2019), «Climate Change: The Ultimate Challenge 
for Economics», American Economic Review, 109(6), 1991-2014.
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En aquest context, i en un entorn geopolític 
particularment volàtil, la importància de reafirmar i de 
reforçar el lideratge de les institucions supranacionals 
és especialment significativa, ja que permetria adoptar 
polítiques ambicioses i duradores. Actualment, es 
proposen polítiques a més curt termini –com els 
mecanismes d’ajust en frontera– per omplir el buit que 
ha deixat l’afebliment de la cooperació internacional en 
aquests últims anys, però, de cara al futur, caldrà fer un 
pas endavant. En el cas de l’OMC, principal sentinella 
del comerç internacional, és probable que les disputes 
comercials es revifin en els pròxims anys, arran de 
l’augment del proteccionisme, del replantejament de les 
cadenes globals, dels objectius mediambientals dispars i 
de les tensions geopolítiques latents.  //
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Canvi climàtic 
i mercats 
financers
La pandèmia de la 
COVID-19 ha evidenciat que 
esdeveniments als quals 
assignem una probabilitat 
baixa d’ocurrència i un 
impacte elevat es poden 
acabar materialitzant. En les 
properes dècades, aquests 
fenòmens, coneguts com 
cignes negres, poden ser 
cada vegada més freqüents 
i, fins i tot, canviar de color: 
les greus conseqüències del 
canvi climàtic poden arribar 
a provocar cignes verds, 
sobretot si no es gestiona de 
forma adequada la transició 
cap a un model econòmic 
sostenible. En aquest article 
analitzem l’impacte d’aquesta 
transició sobre els mercats 
financers i contraposem 
els efectes d’una transició 
climàtica ordenada als 
d’una transició climàtica 
desordenada.

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

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

de carboni), fiscals (com l’augment d’impostos sobre les 
emissions contaminants) i tecnològics (com l’adopció 
de sistemes de transport completament elèctrics o de 
tècniques de captura de carboni, per exemple). Aquests 
canvis, d’una banda, haurien de generar un augment de les 
necessitats de finançament (públiques i privades) al llarg 
del període de transició i, de l’altra, haurien de promoure 
el desenvolupament de noves mètriques i de criteris que 
permetin identificar millor la sostenibilitat ambiental 
pel que fa als sectors, a les empreses, als projectes i als 
productes. En ser una transició ordenada, les necessitats 
d’inversió es poden distribuir al llarg del temps, de manera 
que l’augment dels costos de finançament hauria de ser, de 
mitjana, petit. No obstant això, la millor identificació de les 
inversions verdes comportaria un increment de la dispersió 
d’aquests costos de finançament i també del preu relatiu dels 
actius verds en relació amb els actius marrons (l’anomenat 
greenium). Això generaria també efectes persistents sobre els 
mercats de primeres matèries, com augments en els preus 
de les utilitzades en sectors menys intensius en carboni.1 Al 
mateix temps, nous instruments de finançament sostenible 
(com l’expansió dels mercats de bons verds o de préstecs 
bonificats)2 haurien de rebre un gran impuls. 

L U Í S  P I N H E I R O  D E  M A T O S

1. Serà destacable l’ajust a l’alça en el preu relatiu de les primeres 
matèries necessàries per a la generació i l’emmagatzematge 
d’energia renovable, com, per exemple, el cobalt, en relació amb 
el petroli. Vegeu International Energy Agency (2021), «The Role of 
Critical Minerals in Clean Energy Transitions», World Energy Outlook 
Special Report.
2. A semblança dels bons verds, un préstec bonificat implicaria 
una «prima verda» (per exemple, un tipus d’interès més baix) per a 
projectes que complissin determinats objectius mediambientals.
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3. Vegeu Cevik, S. i Jalles, J. T. (2020), «This Changes Everything: 
Climate Shocks and Sovereign Bonds», IMF Working Paper 
WP/20/79, i Painter, M. (2020), «An inconvenient cost: The effects 
of climate change on municipal bonds», Journal of Financial 
Economics, 135-2, pp. 468-482.

4. Vegeu, per exemple, Hong, H., Li, F. W. i Xu, J. (2019), «Climate 
risks and market efficiency», Journal of Econometrics, 208-1, pp. 
265-281. I Bernstein, A., Gustafson, M. i Lewis, R. (2019), «Disaster on 
the horizon: the price effect of sea level rise», Journal of Financial 
Economics, 134-2, pp. 253-272.

En trobar-nos en la fase inicial d’una transició climàtica, 
és pertinent preguntar-se si alguns d’aquests efectes 
que acabem de descriure ja s’estan fent visibles. Doncs 
bé, en un entorn en què els inversors comencen a 
considerar rellevants els riscos climàtics (tant físics 
com de transició), la internalització d’aquests riscos es 
comença a reflectir de forma parcial en els preus dels 
actius financers, tot i que encara es troba en una fase molt 
inicial, en la qual el grau d’incorporació depèn, en bona 
part, de la qualitat de la informació publicada i del nivell 
d’informació i de coneixements dels inversors. En concret, 
l’exposició i la vulnerabilitat als riscos climàtics es 
reflecteixen, en certa manera, en el mercat de deute sobirà, 
ja que penalitza les regions amb més exposició als riscos 
físics i amb menys capacitat de resposta. En particular, 
s’ha estimat que la diferència entre les regions més i 
menys exposades a aquests riscos se situa, a nivell global, 
al voltant dels 200 p. b. en la mitjana del 1995-2017.3

Aquests resultats suggereixen que els agents econòmics 
que participen en el mercat de deute sobirà tenen en 
compte l’evidència científica sobre els efectes del canvi 
climàtic, la qual cosa s’explica, probablement, per 
l’existència d’informació pública sobre els riscos físics del 
canvi climàtic a nivell geogràfic en quantitat i en qualitat 
suficients. En efecte, el consens científic ens indica que 
els riscos físics seran asimètrics –variaran en funció de 
la situació geogràfica, de l’estructura econòmica i de la 
capacitat institucional de cada país– i no lineals. Així 
mateix, ja disposem d’un índex de risc físic, calculat 
amb el model de risc INFORM, per a cada país a partir 
de l’exposició a aquests riscos, de la vulnerabilitat i de 
la capacitat de mitigar-los. Després d’analitzar l’índex, 

destaquem tres elements. En primer lloc, que les 
estratègies de mitigació i d’adaptació ja han tingut efectes 
positius des del 2012 en algunes regions del món, tal com 
es recull al primer gràfic. En segon lloc, la distribució 
geogràfica del risc és desigual. I, finalment, el risc és 
asimètric, en la mesura que més del 70% de les emissions 
mundials acumulades tenen l’origen en països amb riscos 
físics baixos, segons les dades del Global Carbon Project. 
Això implica que, amb una probabilitat elevada, els costos 
físics del canvi climàtic no incidiran de forma directa 
sobre les regions emissores i que seran fonamentals el 
disseny i la implementació de plans d’adaptació i de 
mitigació, amb el suport de mecanismes de cooperació 
internacional.

En el cas de la renda variable, no sembla que els preus 
d’alguns actius incorporin de forma adequada els riscos 
climàtics rellevants, la qual cosa concorda amb la hipòtesi 
que encara cal millorar els mecanismes d’informació 
i de divulgació dels riscos climàtics d’una forma més 
granular. Per exemple, crida l’atenció el fet que, ara com 
ara, no s’hagin apreciat canvis significatius en els preus 
dels actius agroalimentaris o immobiliaris malgrat que 
els riscos de sequera o d’inundació a les zones costaneres 
estiguin àmpliament documentats.4

En canvi, al mercat de deute corporatiu, la internalització 
dels riscos de transició ja es comença a reflectir en les 
valoracions dels inversors, ja que s’observa una millora 
dels ràtings empresarials de les empreses europees i nord-
americanes que divulguen el nivell d’emissions de carboni i 
els objectius futurs de reducció d’aquestes emissions (vegeu el 
segon gràfic). Així mateix, hi ha evidències que els inversors 



Nota 
Els valors negatius en l’eix vertical corresponen a països que han vist reduïts els riscos climàtics físics el 2021 en relació amb el 2012.
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades del Joint Research Centre de la Comissió Europea. 
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tenen en compte la petjada de carboni de les empreses i 
penalitzen les més contaminants,5 i, de fet, aquesta «prima 
verda» augmenta en períodes en què la repercussió pública 
dels efectes del canvi climàtic és més gran.

Transició desordenada: canvis més abruptes 

Una transició desordenada es caracteritzaria per una 
primera fase d’inacció, seguida de canvis abruptes en 
l’entorn regulador o en la política fiscal per contenir 
els riscos després de la materialització d’esdeveniments 
climatològics extrems i d’un augment inassumible de les 

5. Vegeu Ilhan, E., Sautner, Z. i Vilkov, G. (2021), «Carbon Tail 
Risk», The Review of Financial Studies, 34-33, pp. 1.540-1.571, un 
estudi sobre com el nivell d’emissions afecta les opcions put de les 
empreses de l’S&P 500.

6. Un exemple d’aquesta mena d’actius són les reserves de 
combustibles fòssils no extretes.

temperatures. En aquest entorn, es podria produir un 
increment sobtat i elevat de les necessitats de finançament, 
la qual cosa, al seu torn, incrementaria el cost mitjà del 
finançament i comportaria una dispersió dels costos. Les 
revaluacions substancials i abruptes del preu dels actius 
afectarien, en especial, els actius més castigats pels riscos 
de transició, els anomenats «actius en desús».6 Aquestes 
tendències es podrien veure agreujades per les dificultats de 
moltes empreses a l’hora d’adaptar-se de manera sobtada a 
una transició brusca i de gran envergadura.



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

Els estats, com a reguladors i guardians últims de la biosfera 
global, tenen davant seu dos reptes claus en les properes 
dècades. Primer, una regulació ben dissenyada que faciliti 
la transició climàtica de forma ordenada i amb disciplina 
de mercat. Segon, la producció de mecanismes d’informació 
climàtica transparents i accessibles per a tothom. El model 
final de transició climàtica que s’adopti podrà variar, però 
queda clar que la protecció del planeta com a bé públic 
global depèn, en gran part, de la producció d’un altre bé amb 
les mateixes característiques: una informació precisa i veraç 
sobre els riscos climàtics.  //

Nota
Es presenten els coeficients d’una regressió de panell dels ràtings 
de crèdit sobre mètriques ambientals en una mostra de dades 
anuals de 859 societats no financeres cotitzades d’Europa i dels 
EUA entre el 2016 i el 2019. Els coeficients de la divulgació d’in-
formació climàtica i d’objectius futurs (columnes blanques) són 
estadísticament significatius. 
Font
Banc Central Europeu (2021), «Financial Stability Review - May 2021».
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Democràcia i COVID-19: el moment decisiu  p. 130

Han estat les democràcies més laxes en matèria  
de confinament i de testatge?  p. 136

Han aconseguit les democràcies  un millor control  
de les interaccions socials?  p. 140 

Democràcia i pandèmia: més llum que foscor  p. 144

En un món encara majoritàriament democràtic, 
però amb una desafecció cada cop més gran 
per aquest sistema polític, han fet front les 
democràcies la crisi de la COVID-19 amb èxit o, al 
contrari, la crisi acabarà accentuant encara més el 
declivi democràtic?
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Democràcia i pandèmia: més llum que foscor
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La pandèmia ha suposat  
un gran estrés social, 
econòmic i institucional. En 
aquesta tessitura, l’exigència 
de ciutadans i empreses als 
seus Governs per adoptar 
mesures eficaces i a l’altura 
del repte ha estat també molt 
elevada. Els nostres sistemes 
polítics estan en condicions 
d’estar a l’altura?

P
er respondre aquesta pregunta convé fer un 
pas enrere i prendre perspectiva. Ens trobem 
en un moment únic en la història política 
de la humanitat, ja que, en l’actualitat, la 
democràcia és el sistema polític majoritari: 

el 59% de països del món gaudeixen, d’una forma o 
d’una altra, de democràcia; només el 13% de països són 
autocràcies, i el 28% restant de països comparteixen 
elements democràtics i autocràtics.1 Són bones notícies, 
però la situació té un contrapunt menys complaent si 
es té en compte que hi ha una desafecció creixent de la 
ciutadania cap al funcionament de la seva democràcia.

En un survey recent de Foa et al. (2020),2 basat en més 
de 25 fonts de dades, en 3.500 estudis nacionals i en 
un període de gairebé 50 anys als països avançats i de 
25 anys als emergents, es constata que, a partir del 
2011, aproximadament, el grau de desafecció cap a la 
democràcia s’ha accelerat, de manera que ara assoleix 
el 57,7% dels individus enquestats (un percentatge que 
representa un augment proper als 20 punts en 15 anys). 
Malgrat que la tendència està força generalitzada des 
d’un punt de vista geogràfic, és especialment intensa als 
EUA, a l’Europa Occidental i a l’Amèrica Llatina. És el 
que, en literatura econòmica, es coneix com «recessió 
democràtica», tot i que, malgrat que la tendència de fons 
suggereix un caràcter més estructural que cíclic, més aviat 
caldria anomenar-ho «declivi democràtic».

1. Del conjunt de països amb una població superior als 500.000 
habitants. Dades del Center for Systemic Peace (projecte Polity IV).
2. Foa, R. S., Klassen, A., Slade, M., Rand, A. i Collins, R. (2020), «The 
Global Satisfaction with Democracy Report 2020», Cambridge, Centre 
for the Future of Democracy.
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El problema essencial de la 
desafecció ciutadana cap a la 
democràcia és el sentiment 
que està fallant en la funció 
essencial d’afrontar i de 
solucionar els problemes
del moment.

Per tant, en un món encara majoritàriament democràtic, 
però amb contestació creixent a aquest sistema polític, 
la qüestió de fons que es planteja és si les democràcies 
han afrontat la crisi de la COVID-19 amb garanties 
d’èxit i, per tant, estan reforçant la seva legitimitat i les 
seves perspectives de continuïtat o si, en canvi, aquesta 
crisi acabarà intensificant encara més el declivi d’aquest 
sistema. La rellevància del tema creix quan en estendre’s la 
percepció pública que la resposta dels models autocràtics 
(llegeixi’s la Xina) va ser més efectiva en la lluita 
contra la pandèmia que la d’altres països amb sistemes 
democràtics.

Per abordar aquest punt, cal revisitar la qüestió  
del desacord de la ciutadania amb la democràcia. 
Malgrat que aquest desacord és una realitat empírica 
clara, hi ha menys consens sobre quines són les causes 
precises. Així i tot, sí que és possible identificar una 
lectura de fons que comparteixen molts estudis: el 
problema essencial de la desafecció ciutadana cap a la 
democràcia és el sentiment que està fallant en la funció 
essencial d’afrontar i de solucionar els problemes del 
moment. Per exemple, es percep una resposta inadequada 
tant davant crisis puntuals, com la dels refugiats del 
2015, com davant desenvolupaments a més llarg termini, 
com el declivi demogràfic, la transició digital o la lluita 
contra el canvi climàtic.

No obstant això, aquesta lectura, malgrat que, en termes 
generals, pot ser compartida, té el problema afegit de 
confondre dues situacions diferents. La primera, que el 
procés de presa de decisions en un sistema polític tendeixi 
a dificultar l’elecció de les decisions més adequades. I, la 
segona, que la capacitat dels Estats, i, en particular, la de la 
seva Administració pública, no sigui l’òptima per executar 
i implementar de forma adequada les decisions polítiques.
Les causes polítiques d’adoptar decisions inadequades 

3. Vegeu, per exemple, March, J. i Olsen, J. P. (1984), «The new 
institutionalism: organizational factors in political life», The American 
Political Science Review, 78(3), 734-749.
4. Sobre aquesta qüestió, vegeu Olson, M. (1982), «The rise and decline 
of nations: economic growth, stagflation, and social rigidities», Yale 
University Press.

per afrontar una crisi varien molt, però hi ha dues 
circumstàncies que han estat reiterades en les 
democràcies. La primera és que, més que altres sistemes 
polítics, permet bloquejos en el procés de presa de 
decisions (més probable a mesura que augmenten les 
divisions polítiques al país).3 La segona circumstància, 
també relativament freqüent en les democràcies, és el 
paper dels grups d’interès, que pot allunyar les decisions 
polítiques del que seria l’interès general.4

Aquestes causes polítiques són diferents de la capacitat 
de l’Estat d’implementar les polítiques. Hi ha una 
àmplia evidència, i base teòrica, per defensar que hi ha 
una relació clara entre el nivell de desenvolupament 
i aquesta capacitat. Però també és cert que, amb un 
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5. Vegeu Gorodnichenko, Y. i Roland, G. (2015), «Culture, institutions and 
democratization», National Bureau of Economic Research, núm. w21117.

nivell de desenvolupament igual, els Estats difereixen 
en la capacitat per desenvolupar de forma adequada les 
polítiques decidides. A més a més, i aquest és un punt 
crucial, hi ha evidència que els factors socioculturals 
importen en la posada en marxa de les polítiques. Per 
exemple, per molt eficient que sigui l’Administració, 
en una societat molt tendent a l’individualisme, les 
polítiques que exigeixin comportaments col·lectius 
cohesionats o una major coordinació voluntària seran 
menys reeixides que si el col·lectivisme fos el tret 
dominant.5

Així, doncs, en el tema que ens ocupa, el de la resposta a 
la COVID-19 i si aquest pot ser un episodi que acceleri 
o no el declivi de la democràcia, és rellevant analitzar la 
relació entre les decisions per lluitar contra la pandèmia 
i els determinants polítics, la capacitat estatal i els trets 
socioculturals. Per aclarir aquestes complexes relacions 
entre resposta eficient a la COVID-19 i sistema polític 
i cultura, farem una anàlisi empírica, objecte dels dos 
següents articles. No se’ls perdin, perquè presenten 
algunes sorpreses.  //
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Han estat les 
democràcies més 
laxes en matèria 
de confinament i 
de testatge?
 Una pandèmia és una prova 
decisiva per a qualsevol 
sistema polític, però, en 
les condicions actuals, ho 
és especialment per a les 
democràcies. En un moment 
de menor suport ciutadà a la 
democràcia, es postula que 
la resposta a la COVID-19 de 
certs països autocràtics, la 
Xina en particular, ha estat més 
efectiva en la lluita contra el 
coronavirus. Però la veritat és 
que la qüestió, plantejada així, 
tergiversa la realitat.

A
mb les dades disponibles a la mà, sembla 
innegable que la Xina ha estat molt eficaç 
en la lluita contra la pandèmia. Testar 
milions de persones en pocs dies no està 
a l’abast de qualsevol. Però cal no oblidar 

que altres països clarament democràtics han estat capaços 
d’exhibir grans resultats en el control de la COVID-19, 
com en el cas exemplar de Nova Zelanda, i que altres 
autocràtics han brillat més aviat poc quan s’ha tractat de 
rebaixar el cost humà de la crisi. En definitiva, per establir 
un judici objectiu sobre si ser o no democràtic és un factor 
clau en la guerra contra el virus, cal utilitzar el rigor, en 
aquest cas, recorrent a una anàlisi empírica.

D’entrada, quan es contrasta el que han fet els diferents països 
per lluitar contra la COVID-19, es posa de manifest que, 
en essència i abans de disposar de les vacunes, s’empraren 
tres elements: les mesures de confinament (que engloben 
les restriccions a la mobilitat i les mesures de distanciament 
social), la capacitat de testatge i de rastreig de les cadenes 
de transmissió i la reducció de la mobilitat que finalment 
es produeix. Els dos primers són instruments de política 
sanitària, mentre que el tercer és un resultat de les polítiques 
implementades.

Feta aquesta caracterització, estem en condicions de començar 
a plantejar-nos les preguntes clau, és a dir, les relacions entre 
democràcia i intensitat en l’ús dels instruments (confinament 
i testatge) i entre democràcia i capacitat de control de les 
interaccions socials (mobilitat). La primera d’aquestes 
qüestions serà analitzada en aquest article, mentre que la 
segona serà objecte del següent.1

Á LV A R O  L E A N D R O  I 
À L E X  R U I Z

1. Vegeu l’article «Han aconseguit les democràcies un millor control de 
les interaccions socials?», en aquesta mateixa publicació.
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Així, el que volem entendre primer és la relació entre el 
sistema polític i la duresa (o la laxitud) de les mesures 
de confinament i de la intensitat del testatge. En altres 
paraules, el que volem saber és, en primer lloc, si dos 
països afectats amb la mateixa intensitat per la pandèmia 
(una tessitura que mesurem pel nombre de casos en 
proporció de la població) han respost amb confinaments 
de diferent grau de laxitud en funció de si eren més o 
menys democràtics. I, en segon lloc, ens preguntarem 
si dos països amb el mateix grau d’afectació pandèmica 
han testat de manera diferent en funció del nivell de 
democràcia.

A simple vista i de manera il·lustrativa, la visualització 
de les dades (vegeu les línies de tendència als gràfics 
d’aquest article) ja suggereix una relació més forta entre 
el nombre de casos i el nivell de duresa del confinament 
als països més democràtics. Mitjançant una anàlisi 
de regressió de panel amb controls,2 es confirma 
estadísticament que la resposta al primer interrogant és 
favorable a la democràcia: els països amb un major grau 
de democràcia van respondre, a igualtat d’afectació de la 
pandèmia, amb una intensitat de confinament superior. 
Aquest és un resultat important, ja que contradiu la 
visió superficial que les democràcies han estat «febles» i 
que, en conseqüència, cal plantejar-se fins a quin punt és 
important ser més o menys democràtic.

Basant-nos en el model estimat, es conclou que el factor 
institucional és força rellevant. Un exemple pràctic 
ajudarà a entendre la sensibilitat. Sent 100 el màxim 
nivell de democràcia possible, segons l’indicador de 
Freedom House, Espanya té un nivell de 92 i Colòmbia, 
de 55. Ara suposem que la intensitat de la pandèmia 
(mesurada pel nombre de nous casos per 100.000 
habitants) es multipliqués per 10 (com va succeir a 
Espanya entre el 6 i el 13 de març, per exemple). En 
aquest supòsit, el resultat que presenta el model és que 
el canvi en el nivell de duresa seria a Espanya 1,5 punts 
superior al canvi a Colòmbia. Com interpretar aquest 
resultat? Seria l’augment en el nivell de duresa que es 

produiria en passar les autoritats de recomanar quedar-se 
a casa a fer obligatori el confinament domiciliari amb 
excepció de la feina, l’escola, l’exercici i les compres 
essencials.3 Un salt no menor, sens dubte. 

El mateix resultat s’obté en utilitzar el segon instrument 
de política sanitària, la capacitat de testatge. Els resultats 
del model apunten a una resposta de les democràcies més 
intensa que la de les autocràcies.

En definitiva, en contra del que a vegades s’ha criticat, 
les democràcies no han estat laxes en la lluita contra 
la COVID-19 en comparació amb les autocràcies. Una 
qüestió diferent, i de fet més transcendental, és si, a més 
de «dures», han estat efectives. O el que és equivalent, 
hem de tornar a la segona qüestió esmentada a l’inici i 
que abordem en el següent article: plantejar-nos si s’ha 
aconseguit el comportament social desitjat, és a dir, el 
control de la mobilitat.  //

2. La relació entre la duresa o la laxitud de les mesures de confinament, 
l’afectació de la pandèmia al país i el sistema polític s’analitza mitjançant 
la següent regressió de panel amb efectes fixos: Stringencyi,t = α0 
+ α1Covidi,t + α2 [Covidi,t × Di ] + ui + ut + μi,t on Stringencyi,t és una 
mesura de la duresa de les mesures de confinament al país i en el dia 
t elaborada per la Universitat d’Oxford, Covidi,t és el nombre de nous 
casos COVID-19 diaris en proporció de la població del país, i Di  és 
una mesura del sistema polític al país del 0 al 100 de menys a més 
democràtic basada en una mesura de les condicions dels drets polítics 
i les llibertats civils en 195 països elaborada per Freedom House. El 
coeficient α2 pot ser interpretat com la diferència en la duresa de les 
mesures de confinament per contrarestar l’afectació de la pandèmia en 
democràcies en relació amb els països autoritaris. Les dades cobreixen 
102 països entre el febrer i el novembre del 2020.
3. L’índex que mesura la duresa de les mesures de confinament és 
l’agregat d’un conjunt de mètriques de distanciament social, una de les 
quals és el grau de les restriccions domiciliàries. Quan aquesta mètrica 
passa d’una simple recomanació de quedar-se a casa a una obligació 
de confinar-se al domicili, l’índex agregat de la duresa de les mesures 
augmenta en 1,5 punts.



Nota
Dades diàries en 102 països entre el febrer i el novembre del 2020. Països democràtics: amb un valor superior a 90 en l’índex de Freedom House.
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades de Freedom House i de la Universitat d’Oxford.
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Han aconseguit 
les democràcies 
un millor control 
de les interaccions 
socials?

Á LV A R O  L E A N D R O  I  
À L E X  R U I Z

En l’article anterior,1 hem 
presentat evidència empírica 
que les democràcies han estat 
més «agressives» que les 
autocràcies en la lluita contra 
la pandèmia a l’hora d’establir 
confinaments més rigorosos i 
han estat més ambicioses en 
la intensitat del testatge. No 
obstant això, el que en realitat 
ens interessa no és la duresa, 
sinó l’efectivitat. Podria ser que 
les democràcies siguin més 
agressives en les polítiques 
sanitàries anti-COVID perquè 
són força ineficaces a l’hora 
d’obtenir el comportament 
social desitjat, és a dir, la 
reducció de la mobilitat 
(que, com sabem, propicia 
la disminució dels contactes 
socials i la ruptura de les 
cadenes de contagi). 

L
a pregunta concreta que ens interessa respondre 
és la de si, amb la mateixa intensitat de 
confinament o de testatge, dos països amb 
un grau diferent de democràcia han obtingut 
reduccions diferents de mobilitat de la població.2 

De nou, el resultat de la nostra anàlisi empírica és favorable 
als països democràtics. El comportament desitjat (reducció 
de la interacció social i de la mobilitat) s’ha donat més3 
als països més democràtics amb el mateix nivell d’aplicació 
dels instruments.4

Aquesta relació, però, només és de primer nivell. Hem 
vist a l’article inicial d’aquest capítol que la valoració que 
es pugui fer del funcionament de la democràcia engloba 
tres aspectes diferents: el pròpiament polític, el de la 
capacitat estatal i el cultural. Vegem, per tant, si el que 

1. Vegeu l’article «Han estat les democràcies més laxes en matèria de 
confinament i de testatge?», en aquesta mateixa publicació.
2. S’ha realitzat una primera anàlisi, preliminar, per determinar si 
l’augment del grau de confinament es correspon amb una disminució 
de la mobilitat mitjançant la següent regressió de panel amb efectes 
fixos: Mobilitati,t = α0 + α1Stringencyi,t + ui + ut + μi,t on Mobilitati,t  és una 
mesura de la reducció de la mobilitat al país i en el dia t en relació amb 
l’any anterior elaborada per Google, i Stringencyi,t  és una mesura de 
la duresa de les mesures de confinament elaborada per la Universitat 
d’Oxford. 
3. La diferència favorable als països democràtics és relativament 
petita en magnitud (vegeu el primer gràfic), però els resultats són 
estadísticament significatius.
4. Per realitzar aquesta anàlisi, s’afegeix a la regressió descrita a la nota 
2 anterior una interacció entre Di, una mesura del sistema polític al país 
que va de 0 a 100, basada en dades de Freedom House, i Stringencyi,t. 
En aquesta regressió, Mobilitati,t = α0 + α1Stringencyi,t + α2 [Stringencyi,t 
×D1] + ui + ut + μi,t, el coeficient α2  pot ser interpretat com la reducció 
diferencial de la mobilitat, per a un mateix nivell de duresa de les 
mesures de contenció, en democràcies en relació amb els països més 
autoritaris. S’obté un coeficient significatiu i un R2 de 0,645.
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hem interpretat com a bon comportament dels països 
més democràtics per reduir la mobilitat podria ser degut, 
en efecte, al grau d’eficiència de les polítiques públiques 
o al tipus de comportament sociocultural més prevalent, 
és a dir, la tendència cap a l’individualisme o cap al 
col·lectivisme (entenent que, en el primer cas, cal ser més 
estrictes amb els instruments, ja que el grau de «disciplina» 
social és previsiblement menor).

Amb aquestes sofisticacions, els resultats es mantenen. En 
primer lloc, quan tractem d’explicar la mobilitat en funció 
del grau de democràcia i de la capacitat estatal, constatem 
que, com era d’esperar, a mesura que s’incrementa la 
capacitat administrativa d’implementar les polítiques 
públiques, més severa és la reducció de la mobilitat. 
Malgrat el control per la capacitat estatal del país, el fet  

de ser més democràtics es continua correlacionant de 
manera positiva amb el comportament social desitjat, és a 
dir, amb la disminució de la mobilitat.5

5. Se li afegeix a la regressió descrita en la nota anterior una interacció 
entre Stringencyi,t i Effi, una mesura de la capacitat estatal elaborada pel 
Banc Mundial. S’obtenen coeficients significatius. 
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Nota
Dades diàries en 102 països entre el febrer i el novembre del 2020. Països democràtics:                amb un valor superior a 90 en l’índex de Freedom House. Les «dades de mobilitat» 
fan referència a la mobilitat de la població en comerços.
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades de Freedom House, de la Universitat d’Oxford i               de Google.  

Nota
Dades diàries en 108 països entre el febrer i el novembre del 2020. Països                  individualistes: amb un valor superior a 80 en l’índex de Hofstede (2001). Les 
«dades de mobilitat» fan referència a la mobilitat de la població en comerços. 
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades de Hofstede (2001), de la Universitat d’Oxford i               de Google. 
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Quelcom semblant succeeix amb els elements 
socioculturals, i, en concret, amb la tendència a ser més o 
menys individualista, dels països.6 En termes generals, a 
mesura que augmenta el grau d’individualisme –i sempre 
tenint en compte el grau de confinament–, el resultat és 
més negatiu en termes de control de la mobilitat. Té un cert 
sentit, ja que les societats en què l’element col·lectiu o la 
importància del grup són més elevats, la disciplina esperada 
també és superior a la de les societats més individualistes. 
Ara bé, quan incloem en l’anàlisi el grau de democràcia, 
tornem a obtenir que les democràcies són més efectives a 
l’hora d’aconseguir la disminució de la mobilitat.

En altres paraules, malgrat que els Estats amb una major 
capacitat per implementar polítiques de manera eficaç i els 
països amb tendències més col·lectivistes han estat millors 
en el control de la mobilitat, fins i tot quan incorporem 
aquests factors, les democràcies ho continuen fent millor 
que les autocràcies.

Volen dir aquests resultats que les democràcies han 
salvat els mobles i poden descansar? És evident que no. 
D’entrada, el drama humà que hem viscut no permet 
aquesta complaença. Però, a més a més, haver-ho fet millor 
en termes relatius pot no ser suficient de cara al ciutadà. 
Exercicis com el presentat en aquest article, ben divulgats, 
haurien d’ajudar a fer una lectura menys maniquea de 
l’estat real de la democràcia.  //

6. L’impacte de la cultura en la relació entre la duresa de les mesures 
de contenció i la reducció de la mobilitat a cada país s’analitza 
mitjançant la següent regressió de panel amb efectes fixos: Mobilitati,t 
= α0 + α1Stringencyi,t + α2 [Stringencyi,t × Individualismei ] + ui + ut 
+ μi,t, on Individualismei  és una mesura de la cultura individualista/
col·lectivista al país, segons una anàlisi de Hofstede (2001). S’obté un 
coeficient significatiu per a α2 i un R2 de 0,779.
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Nota
Dades diàries en 102 països entre el febrer i el novembre del 2020. Països democràtics:                amb un valor superior a 90 en l’índex de Freedom House. Les «dades de mobilitat» 
fan referència a la mobilitat de la població en comerços.
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades de Freedom House, de la Universitat d’Oxford i               de Google.  

Nota
Dades diàries en 108 països entre el febrer i el novembre del 2020. Països                  individualistes: amb un valor superior a 80 en l’índex de Hofstede (2001). Les 
«dades de mobilitat» fan referència a la mobilitat de la població en comerços. 
Font 
CaixaBank Research, a partir de dades de Hofstede (2001), de la Universitat d’Oxford i               de Google. 
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1. Vegeu el Dossier sobre el món després de la COVID-19 de l’IM05/2020, 
de CaixaBank Research, en particular l’article «COVID-19 i cignes negres: 
lliçons del passat per a un futur millor».

Democràcia 
i pandèmia: 
més llum 
que foscor 
Arribats aquí, podem 
considerar que dues 
grans conclusions han 
estat raonablement ben 
fonamentades. La primera, 
que la democràcia està 
indubtablement en baixa 
forma i que és acusada de 
ser incapaç de resoldre els 
problemes del present i del 
futur. La segona, que, malgrat 
que la crisi de la COVID-19 hagi 
arribat amb les democràcies 
amb el pas canviat, la seva 
resposta a la pandèmia no 
ha estat, en termes generals, 
pitjor que la de les autocràcies. 
De fet, és més aviat el contrari. 
L’excepció més notòria, 
probablement, és la Xina, 
però dir que el gegant asiàtic 
ha desenvolupat una bona 
estratègia anti-COVID no 
implica que les democràcies 
ho hagin fet malament. 

A
ra fem un pas més, de caràcter normatiu 
i prospectiu. Ha arribat el moment de 
tractar de respondre la pregunta de si la 
pandèmia serà un factor determinant que 
doni un gir de 180 graus a la tendència de 

desafecció popular amb les democràcies o, en canvi, i molt 
desgraciadament, si serà una altra oportunitat perduda 
per recuperar la sintonia amb la democràcia. Sentint-ho 
molt, qui esperi respostes definitives, de blanc o negre, 
quedarà decebut. El que sí que trobarà són algunes 
reflexions que esperem que aportin una mica de llum i 
que suggereixin el grau de gris que llegim en aquest tema 
crucial.

Canvi de preferències i pandèmies

Una primera reflexió obligada fa referència a la qüestió 
clau del possible canvi de preferències que un xoc com 
aquesta pandèmia pot induir i a la capacitat del sistema 
polític de donar resposta a aquestes hipotètiques noves 
preferències. La història ens proporciona algunes lliçons 
importants. D’entrada, sembla que les grans pandèmies 
del passat han tendit a generar respostes polítiques que 
suggereixen que aquest canvi de preferències acostuma 
a donar-se, efectivament, després d’aquestes crisis 
sanitàries.1

Á LV A R O  L E A N D R O  
I  À L E X  R U I Z
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Una segona reflexió és que aquesta resposta política no 
sempre ha estat reeixida. Atès que abunden les analogies 
entre la nefasta dècada de 1930 i el nostre present, és 
rellevant esmentar un estudi recent de Kristian Blickle, 
economista de la Reserva Federal, en què constata que 
hi ha una correspondència entre les circumscripcions 
electorals alemanyes més afectades per la grip del 
1918-1920 i les circumscripcions en què el Partit Nazi 
va obtenir millors resultats en les diferents conteses 
electorals de l’època.2 L’autor defensa, de manera força 
convincent, que la combinació de les preferències prèvies 
(en aquest cas, es documenta l’antisemitisme) amb el xoc 
de la grip del 1918 va fer més atractives les posicions de 
les alternatives radicals. 

Segons el nostre parer, i en termes generals, les 
democràcies actuals són molt més funcionals que les 
existents en els anys trenta i és dubtós que, en aquesta 
ocasió, no es respongui millor que en el passat. Per 
tant, creiem que les preferències canviaran, però que 
els decisors públics seran capaços de produir polítiques 
adaptades a elles i, en general, millors. Això dependrà, en 
no poca mesura, del següent element que cal considerar, 
que anomenen «blindatge» del regulador. 

El paper crític de la tecnocràcia

Entrem en una qüestió extremadament controvertida, 
però inevitable, en el debat que ens ocupa, la de com 
blindar el regulador de l’excessiva influència dels grups 
d’interès. La resposta és un major ancoratge en el procés 
de presa de decisions de grups tècnics (la tecnocràcia) 
amb un grau d’independència suficient per limitar la 
pressió dels lobbies. Si algú pensa que això és impossible, 
cal recordar que hi ha un precedent molt potent d’èxit 
indubtable: el dels bancs centrals moderns. Certament, 
el «blindatge» (la independència) dels bancs centrals 
respon, fonamentalment, a la necessitat d’aïllar la política 
monetària de la presa de decisions polítiques.

Doncs bé, uns òrgans tècnics, amb igual grau 
d’independència, permetrien que les polítiques 
públiques susceptibles de ser «capturades» per interessos 
sectorials, o per un electoralisme excessiu, estiguessin 
més protegides. Així seria possible establir consensos 
tècnics raonablement compartits i que es poguessin 
integrar en els grans acords que acostumem a definir com 
a polítiques d’Estat i els efectes dels quals tendeixen a 
materialitzar-se en un horitzó que supera amb escreix el 
del cicle electoral.

En aquest àmbit, de nou, tenim més esperances que 
temors. La capacitat que atorguem a les democràcies 
d’emular les millors pràctiques d’altres països o d’altres 
àmbits justifica, en definitiva, la nostra visió que aquí, 
una altra vegada, el futur està més a prop del blanc que 
del negre. Moltes democràcies han tendit a establir grups 
tècnics independents que han estat capaços de gestionar 
àmbits de les polítiques públiques que ho requerien. I, 
si preocupa que els tècnics tinguin una agenda pròpia, 
recordem que el control polític en aquests òrgans 
independents no és menor, ja que és el que estableix els 
objectius ( ja sigui l’estabilitat dels preus, la competència o 
la salut pública) i en controla l’efectivitat. Però els mitjans 
queden fora del dia a dia de la política. 

2. Vegeu K. S. Blickle (2020), «Pandemics Change Cities: Municipal 
Spending and Voter Extremism in Germany, 1918-1933», Banc de la 
Reserva Federal de Nova York.
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Ús d’assessorament científic sobre la COVID-19 per part dels polítics 
(% de les persones enquestades)

EUA

Xile

Brasil

Regne Unit

Polònia

Rússia

Espanya

Mèxic

França

Japó

Colòmbia

Itàlia

Índia

Turquia

Bèlgica

Sud-àfrica

Suïssa

Suècia

Canadà

Austràlia

Àustria

Portugal

Noruega

Corea del Sud

Països Baixos

Alemanya

Dinamarca

Argentina

Xina

Grècia

Nova Zelanda

Nota
Percentatge dels científics consultats que consideren que el seu assessorament en temes de COVID-19 és tingut en compte pels polítics.
Font
CaixaBank Research, a partir de dades de Frontiers.
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Coneixement científic i política

La independència de la tecnocràcia està irremeiablement 
associada a les anomenades «polítiques públiques basades 
en l’evidència». És a dir, la capacitat per utilitzar el millor 
coneixement científic i social disponible per elaborar les 
polítiques públiques. Aquest és un llegat, creiem, força 
sòlid de la crisi actual: la ciència, en aquest cas la que ha 
conduït a la fita de les vacunes, s’ha vist revalidada com un 
element fonamental de la societat. Però cal anar més enllà. 
És necessari que atendre els criteris tècnics sigui un element 
ineludible per part dels decisors públics. Queda molt 
camí per recórrer, com la pandèmia mateixa ha posat de 
manifest (per a una mostra rellevant, vegeu el segon gràfic), 
però les democràcies haurien d’estar en millors condicions 
d’afrontar-lo.

La política eficient serà global o no serà

Un altre element clau per a la implementació de 
polítiques públiques eficients, i mitjançant les quals 
es reforci la legitimitat de la democràcia, és que siguin 
dissenyades en el marc geogràfic adequat. O, en altres 
paraules, si molts dels béns (i mals) públics que la 
democràcia persegueix són globals, l’escala òptima serà 
necessàriament supranacional. Les polítiques claus per 
afrontar el canvi estructural present en relació amb 
el canvi climàtic o amb la digitalització, per exemple, 
han de ser dissenyades amb una òptica i amb una 
coordinació globals. Típicament, això exigeix un marc 
internacional de cooperació, i el més fort d’aquests 
marcs, per a nosaltres, és el de la UE. Si, en aquest marc, 
es fixen directrius que entren en contradicció amb les 
preferències locals, la desafecció política creixerà. La 
solució, complexa, passa per trobar elements comuns 
en les preferències dels diferents estats i establir formes 
d’implementació local que ofereixin el marge de 
maniobra per a una adaptació als factors idiosincràtics 
nacionals. Les nostres democràcies estan capacitades per 
assolir aquest complex equilibri? No podem ser taxatius, 
ni tampoc volem ser negatius, però el repte és majúscul, 
i potser les possibilitats d’èxit no són clares. En la nostra 
analogia cromàtica, un gris més fosc del que desitjaríem.

La fragmentació política

I, finalment, entrem ara en un altre tema controvertit i 
complex, el de la polarització i la fragmentació política, 
que, com hem vist, és un dels factors subjacents a la 
tendència a generar bloquejos que afecten de forma 
negativa els processos de presa de decisions. Com no 
pot ser de cap altra manera, és un tema fonamental al 
qual s’ha dedicat, en els últims anys, molt espai i esforç 
en els nostres estudis. La nostra síntesi podria ser la 
següent: i) la història conclou que la polarització política 
és present en molts canvis polítics sistèmics seculars, i 
ii) els factors de fons que, en el passat, han alimentat 
l’augment de la polarització (en particular, el canvi 
tecnològic, la globalització i la demografia; potser també 
els factors culturals) estan actius en les nostres societats 
contemporànies. 

Això no implica que estiguem condemnats a repetir les 
crisis del passat. Els factors estructurals condicionen, però 
no determinen, el destí, en especial en societats que tenen 
la fortuna de tenir veu i vot en el procés. Probablement, 
Churchill tenia raó: la democràcia és el pitjor dels 
sistemes, amb l’excepció de tots els altres. En el mateix 
esperit, les democràcies liberals actuals disten de la 
perfecció, és indubtable, però la seva qualitat i, sobretot, 
el seu potencial de millora haurien de permetre que es 
trobin formes per recuperar l’imprescindible relat comú 
que tota societat necessita per construir el seu futur.  //
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