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El debat de política econòmica, quan es cola a les portades dels diaris o copa els likes de Twitter, sol ser en clau nacional. 
En comptades ocasions assistim a debats en clau europea. En canvi, moltes de les decisions que marquen el rumb de 
l’economia es prenen a Brussel·les. Les deliberacions prèvies també es produeixen, naturalment, però se solen quedar en 
un segon pla i acostumen a ser més tècniques. Les diferents veus van madurant la seva posició lentament, fins que, per 
algun motiu, normalment una crisi, la pressió augmenta i s’ha d’arribar a un acord a contrarellotge. No observem les nego-
ciacions que hi ha hagut a la cuina, només l’esprint final per servir el plat a temps. Enguany, probablement, tornarà a 
succeir el mateix. El menú ja s’ha decidit, i és dels que se’n parlarà. Les discussions entre els xefs brussel·lesos són intenses. 
Només falta determinar quan s’haurà de servir el menjar perquè el focus mediàtic es prepari per a la foto finish. Entrem un 
moment a la cuina, que val la pena. 

Més enllà de posar en marxa el programa NGEU, una de les mesures més importants que va prendre la Comissió Europea a 
l’inici de la pandèmia va ser permetre formalment que els països poguessin adoptar mesures econòmiques contundents per 
contrarestar l’impacte econòmic de la pandèmia. La clau per poder-ho fer la tenia Brussel·les, i la va utilitzar permetent que 
el dèficit públic i el deute se situessin de forma temporal per damunt dels nivells fixats al pacte d’estabilitat i creixement. 
Europa va reaccionar amb agilitat i amb encert. Atès que la naturalesa de la crisi actual era molt diferent de la d’una dècada 
abans, la resposta de política econòmica també havia de ser-ho. En els dos últims anys, el deute públic del conjunt de la UE 
ha augmentat en 14 p. p. i va tancar el 2021 al voltant del 93% del PIB, lluny del límit del 60%. Espanya és un dels països en 
què l’augment ha estat més pronunciat, de 25 p. p. Previsiblement, el 2021 s’haurà tancat amb un registre al voltant del 120%. 

Però la suspensió de les regles fiscals havia de ser temporal, mentre durés la pandèmia. Si no es decideix el contrari, es tor-
 naran a activar el 2023. En part, això és una bona notícia. Vol dir que som més prop del final d’aquesta terrible crisi. No 
obstant això, després del que ha succeït, no sembla que tornar a activar les antigues regles fiscals sigui una bona idea. 
L’ajust de les finances públiques que s’exigiria podria amenaçar la recuperació econòmica. Per exemple, en el cas d’Espanya, 
aquestes regles requeririen, durant anys, ajustar el deute públic a una velocitat que no es va aconseguir assolir ni en els 
millors moments de l’últim cicle expansiu. Alternativament, es podria tornar al pacte d’estabilitat, però permetent un cert 
incompliment de les normes, com ja ha succeït en massa ocasions durant els últims anys. Però això erosionaria encara més 
la seva credibilitat. En definitiva, sembla que no reformar el marc fiscal europeu no és una opció. 

La Comissió Europea ja ha obert una consulta pública per reactivar el debat sobre la reforma del marc de governança econò-
mica. En els requisits, apunta que cal assegurar la sostenibilitat de les finances públiques sense qüestionar la recuperació 
econòmica, que les regles han de ser senzilles i que la seva aplicació ha de ser transparent. Amb l’experiència de les últi-
mes dècades, ja sabem que combinar tots aquests ingredients no és fàcil. Però, a més a més, també convida que s’incloguin 
mecanismes que incentivin les reformes econòmiques i la inversió necessària per transitar cap a una economia més sos-
tenible i respectuosa amb el medi ambient i que augmentin el procés d’integració de la Unió Econòmica i Monetària.

Una gran part del debat se centra en com adaptar els objectius de dèficit i de deute al nou entorn. En un extrem, hi ha qui 
es decanta per eliminar-los i, al seu lloc, crear una institució que faci una anàlisi detallada de la política fiscal que cada país 
ha de dur a terme perquè les seves finances públiques siguin sostenibles. Uns altres prefereixen mantenir les regles actuals 
introduint algunes excepcions. Per exemple, que s’exclogui del còmput del dèficit certs tipus d’inversions, com les que 
promoguin la transició ecològica. Conceptualment, no hi ha una alternativa clarament superior. Totes tenen avantatges, 
però també inconvenients. 

Aquesta vegada, però, la Comissió ens convida a fer un pas més enllà. Potser aquesta és la manera que tots els ingredients 
puguin encaixar millor del que ho han fet fins ara. La proposta que ha fet el Real Instituto Elcano va en aquesta direcció. És 
ambiciosa, realista i detallada. Es decanta per una revisió de les regles fiscals intermèdia, mantenint els llindars de dèficit i 
de deute com a referència, però apuntant que, quan se superin, s’han de tenir en compte els motius i diferenciar les situa-
cions de recessió econòmica temporal de les situacions cròniques. A més a més, proposa la creació d’un Sistema Europeu 
d’Autoritats Fiscals Independents per prevenir la generació de desequilibris fiscals. També defensa la creació d’una capaci-
tat fiscal central permanent, una institució europea amb recursos per fomentar inversions en àmbits clau com la transició 
energètica. L’accés a aquests fons, degudament condicionat a l’assoliment de determinades fites i reformes, hauria 
d’introduir els incentius adequats per millorar tant la política fiscal com la política econòmica dels països europeus. Natu-
ralment, tot això hauria d’anar acompanyat de l’enfortiment de la legitimitat democràtica de les institucions clau en aquest 
procés, i, en especial, el Parlament Europeu hauria de tenir un paper central. 

Són paraules majors. Es torna a obrir una finestra perquè Europa faci un gran pas endavant. Segurament, això tornarà a 
posar de manifest la tensió entre la urgència de continuar forjant el projecte europeu, perquè els llaços que ens uneixen són 
cada dia més grans, i els recels alimentats pels errors comesos i per la cacofonia regnant als nous mitjans de comunicació. 
Haurem d’estar atents i continuar empenyent perquè el somni europeu estigui cada dia més a prop.

Oriol Aspachs
Febrer 2022

La política econòmica es cuina a Brussel·les
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Cronologia

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

 9 Portugal: ocupació i atur (4T).
 Portugal: comerç internacional (desembre).
15  Japó: PIB (4T).
17  Espanya: comerç exterior (desembre).
 Portugal: preus en la producció industrial (gener).
25  Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (desembre).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (febrer).
28  Espanya: avanç de l’IPC (febrer).
 Espanya: balança de pagaments (desembre).
 Portugal: desglossament del PIB (4T).
 Portugal: avanç de l’IPC (febrer).

FEBRER 2022 MARÇ 2022

Agenda

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

 Portugal: producció industrial (gener). 
 3  Portugal: crèdit de nova concessió (gener). 
10  Consell de Govern del Banc Central Europeu. 
11  Portugal: ràting S&P. 
15-16  Comitè de Mercat Obert de la Fed. 
17  Espanya: enquesta trimestral de cost laboral (4T). 
18  Espanya: ràting S&P. 
23  Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (4T). 
 Portugal: preus de l’habitatge (4T). 
24-25  Consell Europeu. 
25  Espanya: PIB 4T (segona estimació). 
 Espanya: balança de pagaments i PIIN (4T). 
 Portugal: taxa d’estalvi (4T). 
 Portugal: execució pressupostària de les AP (2021). 
30  Espanya: avanç de l’IPC (març). 
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (març). 
31  Espanya: taxa d’estalvi de les llars (4T). 
 Espanya: execució pressupostària de l’Estat (febrer).

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

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

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

OCTUBRE  2021

 3  La Comissió Europea autoritza el desemborsament de 
10.000 milions d’euros de l’NGEU a Espanya.

 8 Puja la tensió en la crisi d’Ucraïna.
28   S’assoleix un acord en la reforma laboral a Espanya.

DESEMBRE 2021

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

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

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

AGOST 2021

NOVEMBRE 2021

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

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

la variant òmicron.

GENER 2022

 1 Sisena onada de COVID a Espanya. 
23  Una delegació talibana inicia converses amb potèn-

cies europees i amb els EUA a Oslo. 
24   El telescopi James Webb arriba a la seva destinació 

final per estudiar l’origen de l’univers.

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

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

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

SETEMBRE  2021
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elevat, perquè la inflació es va situar en el 5,1% al gener, amb 
components tan sensibles com els aliments elaborats i sense 
elaborar avançant fins al 3,1% i el 5,2%, respectivament. 

L’escenari central continua sent la desescalada del conflicte a 
curt termini per la via diplomàtica. La importància de les san
cions d’aplicació automàtica que s’estan filtrant, com el tanca
ment dels mercats de capitals europeus a les empreses russes, 
les restriccions a l’exportació de tota mena de productes i, fins 
i tot, el tancament de l’accés a SWIFT del sistema financer, 
hauria de desincentivar una escalada del conflicte, malgrat 
que l’economia russa ha recuperat capacitat de resistència en 
els últims anys gràcies a l’important augment de les reserves 
de divises. El descens recent dels preus del gas i de les primes 
de risc dels països afectats (Rússia i Ucraïna) és coherent amb 
aquest escenari relativament benigne, que permetria mante
nir sense canvis els escenaris centrals de previsió. 

No obstant això, no es poden descartar hipòtesis alternatives, 
com una prolongació de les tensions durant mesos, amb un 
repunt del preu del gas fins als màxims del desembre (tot i que 
sense problemes urgents de subministrament), o, en l’escenari 
més extrem, algun tipus d’intervenció militar, amb un ascens 
més significatiu del preu del gas. Fins i tot en un escenari sense 
un problema seriós de subministrament, les pressions inflacio
nistes a la zona de l’euro s’allargarien en el temps i s’acabarien 
filtrant a la majoria dels components de la cistella, la qual cosa 
afectaria negativament l’activitat econòmica per la pèrdua de 
poder adquisitiu i per l’impacte sobre els sectors més exposats 
als preus de l’energia. La preocupació per al BCE seria, segura
ment, l’augment de riscos dels efectes de segona ronda sobre 
els preus, que obligarien a avançar les pujades dels tipus 
d’interès. De fet, els mercats estan incrementant l’aposta i anti
cipen ara una pujada de 25 p. b. per al final del 2022. 

En un escenari advers en què Rússia disminuís de forma signi
ficativa les exportacions de gas, l’impacte sobre els preus i 
sobre l’activitat seria més significatiu. Això podria desembocar 
en un escenari d’estagflació, que dificultaria la resposta de la 
política monetària i en què el banc central no necessàriament 
respondria endurint les condicions financeres. 

El conflicte d’Ucraïna no és més que el canari a la mina de 
l’aug  ment de la inestabilitat en l’escenari geopolític que cal 
esperar en els propers anys, el màxim exponent del qual serà 
la rivalitat entre la Xina i els EUA, decisiva per a l’evolució de 
temes tan importants com el futur de la globalització o el risc 
de fragmentació tecnològica. Per tant, com incorporar aquest 
risc geopolític a l’anàlisi i als models de previsió és quelcom 
que ens haurà de preocupar i d’ocupar a partir d’ara. 

José Ramón Díez 

La recuperació de l’economia mundial continua afrontant 
múltiples desafiaments, que, ara com ara, va superant gràcies 
a l’estímul proporcionat per l’intens desplegament de políti
ques econòmiques expansives, a la bona resposta de les vacu
nes a les successives mutacions de la pandèmia i a la progres
siva adaptació de les decisions dels agents econòmics a un 
escenari tan complex. Com recentment ens recordava l’FMI en 
la seva última revisió de les Perspectives Econòmiques, els 
reptes als quals es continuarà enfrontant el cicle de negocis a 
mitjà termini continuaran sent importants, ja que hi confluei
xen l’augment inesperat de la inflació, l’aparició de colls 
d’ampolla en bona part de la cadena de producció, els elevats 
nivells d’endeutament generalitzats, el gir de la política mone
tària en un bon nombre de països i la incertesa associada a 
l’evolució de la COVID. Segons l’organisme ubicat a Washing
ton, només el xoc generat l’any passat pel desajustament 
entre l’oferta i la demanda mundials va rebaixar el creixement 
en 0,5 p. p. i va fer augmentar la inflació en 1 p. p. I, malgrat 
això, l’activitat mundial va créixer el 5,9% el 2021 i podria 
avançar a ritmes superiors al 4% el 2022. Per tant, la reactiva
ció continua mostrant una elevada resiliència i, sobretot, ve 
acompanyada d’un notable comportament del mercat de tre
ball, com ho estan posant de manifest les últimes dades 
d’ocupació en països com Espanya. 

En aquesta carrera d’obstacles en què està immers el cicle 
econòmic, l’últim escull ha estat l’augment del risc polític du 
rant el mes de gener. L’amenaça d’una possible intervenció 
ar  mada de Rússia a Ucraïna si no es frena l’ampliació de l’OTAN 
cap a països de la seva esfera d’influència (geogràfica o políti
ca) és un entrebanc per a la recuperació, pels seus potencials 
efectes negatius sobre el creixement i, en especial, sobre la 
inflació. Sempre és complexa la valoració dels efectes d’un 
augment de la inestabilitat geopolítica sobre els escenaris de 
previsió, perquè impacta a través de canals molt diversos (in 
tercanvis comercials, fluxos de capitals, efecte riquesa, etc.) i 
per la dificultat de modelitzar la incertesa que comporten 
aquesta mena d’esdeveniments, que acaben distorsionant les 
decisions dels agents i provocant moviments de risk-off als 
mercats financers, com ja ho hem vist durant una bona part 
del mes de gener. 

És evident que Europa és la part més fràgil en cas d’un enquis
tament de les tensions amb Rússia, atesos els llaços comercials 
i financers amb el país eslau i, sobretot, l’elevada dependència 
del gas natural rus (el 40% del total importat). El xoc d’oferta 
que provocaria una reducció addicional del subministrament 
de gas a Europa difícilment podria ser compensat amb un aug
ment del gas liquat procedent dels EUA o de Qatar i seria un 
nou impuls alcista per al comportament recent dels preus a la 
zona de l’euro. I no oblidem que el punt de partida és molt 

Risc geopolític: un nou obstacle per a la recuperació
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Mitjana de l’últim mes del període, llevat que s’indiqui el contrari 

Mercats financers
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds (límit superior) 3,43 0,68 1,75 0,25 0,25 1,00 1,75

Líbor 3 mesos 3,62 0,90 1,91 0,23 0,21 1,20 1,95

Líbor 12 mesos 3,86 1,40 1,97 0,34 0,52 1,55 2,28

Deute públic 2 anys 3,70 0,96 1,63 0,13 0,62 1,15 1,75

Deute públic 10 anys 4,70 2,61 1,86 0,93 1,45 2,20 2,50

Euro

Depo BCE 2,05 0,26 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50 –0,25

Refi BCE 3,05 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25

Eonia 3,12 0,47 –0,46 –0,47 –0,49 –0,48 –0,25

Euríbor 1 mes 3,18 0,58 –0,45 –0,56 –0,60 –0,51 –0,25

Euríbor 3 mesos 3,24 0,74 –0,40 –0,54 –0,58 –0,46 –0,17

Euríbor 6 mesos 3,29 0,88 –0,34 –0,52 –0,55 –0,38 –0,01

Euríbor 12 mesos 3,40 1,07 –0,26 –0,50 –0,50 –0,29 0,14

Alemanya

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

Deute públic 10 anys 4,30 1,69 –0,27 –0,57 –0,31 0,00 0,30

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 1,87 –0,36 –0,57 –0,45 0,08 0,49

Deute públic 5 anys 3,91 2,39 –0,09 –0,41 –0,25 0,23 0,63

Deute públic 10 anys 4,42 3,40 0,44 0,05 0,42 0,70 1,05

Prima de risc 11 171 71 62 73 70 75

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 3,66 –0,34 –0,61 –0,64 0,05 0,52

Deute públic 5 anys 3,96 4,30 –0,12 –0,45 –0,35 0,28 0,71

Deute públic 10 anys 4,49 5,03 0,40 0,02 0,34 0,70 1,05

Prima de risc 19 334 67 60 65 70 75

TIPUS DE CANVI

EUR/USD (dòlars per euro) 1,13 1,28 1,11 1,22 1,13 1,15 1,19

EUR/GBP (lliures per euro) 0,66 0,84 0,85 0,90 0,85 0,83 0,84

PETROLI

Brent ($/barril) 42,3 81,5 65,2 50,2 74,8 70,0 65,0

Brent (euros/barril) 36,4 62,9 58,6 41,3 66,2 60,9 54,6

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

Economia internacional
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 2,8 –3,1 6,0 4,2 3,8

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

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

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

Alemanya 1,6 1,3 1,1 –4,9 2,8 3,7 2,8

França 2,2 0,9 1,8 –8,0 7,0 3,6 2,1

Itàlia 1,5 –0,4 0,4 –9,0 6,3 4,2 2,6

Portugal 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,3 4,9 2,6

Espanya 3,7 0,5 2,1 –10,8 5,0 5,5 3,6

Japó 1,4 0,5 0,0 –4,7 1,8 2,4 1,1

Regne Unit 2,6 1,3 1,7 –9,4 7,1 4,0 2,0

Països emergents i en desenvolupament 6,5 5,0 3,7 –2,1 6,8 4,8 4,8

Xina 10,6 8,2 6,0 2,2 8,1 4,7 4,9

Índia 7,2 6,9 4,8 –7,0 9,2 7,3 7,5

Brasil 3,6 1,7 1,4 –4,1 5,3 0,8 2,1

Mèxic 2,4 2,1 –0,2 –8,3 6,2 3,0 2,3

Rússia 7,2 1,1 1,3 –3,1 3,8 2,5 2,0

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

Polònia 4,2 3,5 4,7 –2,5 5,7 5,1 3,0

INFLACIÓ

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

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

Estats Units 2,8 1,8 1,8 1,2 4,7 5,1 1,9

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

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

França 1,9 1,3 1,3 0,5 2,1 2,8 1,4

Itàlia 2,4 1,5 0,6 –0,1 1,9 2,7 1,5

Portugal 3,0 1,2 0,3 0,0 1,3 2,2 1,7

Espanya 3,2 1,4 0,7 –0,3 3,1 4,5 1,2

Japó –0,3 0,4 0,5 0,0 –0,2 0,7 0,7

Regne Unit 1,6 2,4 1,8 0,9 2,5 3,0 1,7

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

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

Índia 4,5 7,7 3,7 6,6 5,0 5,5 4,5

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

Mèxic 5,2 4,2 3,6 3,4 5,4 3,9 3,5

Rússia 14,2 8,2 4,5 4,9 6,3 4,4 4,1

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

Polònia 3,5 1,9 2,1 3,7 5,0 5,3 3,2

  Previsions
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Economia portuguesa
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 1,7 0,3 3,3 –7,1 5,0 4,8 2,4

Consum de les AP 2,3 –0,5 2,1 0,4 4,6 0,8 0,2

Formació bruta de capital fix –0,3 –1,2 5,4 –2,7 4,4 6,2 8,0

Béns d’equipament 3,2 2,7 1,6 –6,2 9,2 5,7 8,1

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

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

Exportació de béns i serveis 5,2 4,0 4,1 –18,7 9,4 10,4 5,9

Importació de béns i serveis 3,6 2,5 5,0 –12,2 11,0 8,7 6,8

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

Altres variables

Ocupació 0,4 –0,6 1,2 –1,9 2,7 1,5 0,6

Taxa d’atur (% pobl. activa) 6,1 11,8 6,6 7,0 6,6 6,1 5,9

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

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

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –7,7 –1,9 1,2 0,1 0,5 1,3 1,9

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

  Previsions

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

Economia espanyola
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 3,6 –0,1 0,9 –12,2 4,7 3,6 3,8

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

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

Béns d’equipament 4,9 0,0 3,2 –12,9 15,5 8,8 4,6

Construcció 5,7 –3,8 7,1 –9,6 –3,0 5,4 6,0

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

Exportació de béns i serveis 4,7 2,9 2,5 –20,1 13,4 11,9 5,3

Importació de béns i serveis 7,0 0,1 1,2 –15,2 12,8 8,2 4,2

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

Altres variables

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,5 20,0 14,1 15,5 14,8 13,9 12,9

Índex de preus de consum 3,2 1,4 0,7 –0,3 3,1 4,5 1,2

Costos laborals unitaris 3,0 0,3 3,1 5,0 1,2 1,9 1,7

Saldo op. corrents (% PIB) –5,9 –0,5 2,1 0,8 1,1 1,7 1,7

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

Saldo públic (% PIB) 1 0,4 –6,3 –2,9 –11,0 –7,1 –5,2 –3,9

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

  Previsions
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Inici d’any tumultuós  
als mercats financers 

La retirada dels estímuls reprèn el pols davant l’òmicron. 
L’inici de l’any ha estat marcat per un reajustament entre els 
inversors dels factors de risc. D’una banda, han disminuït els 
temors al possible impacte de l’òmicron i, de l’altra, s’ha inten-
sificat el debat sobre la persistència de les pressions inflacio-
nistes i, sobretot, la retirada dels estímuls monetaris. També ha 
guanyat pes el risc d’un conflicte bèl·lic a Ucraïna. El resultat ha 
estat un augment generalitzat dels costos de finançament i de 
la volatilitat, reflectit en l’ascens dels tipus d’interès del deute 
sobirà i en l’enduriment de les condicions financeres. Per la 
seva banda, les borses internacionals han zigzaguejat amb 
tendència a la baixa i les monedes considerades refugi han 
tendit a apreciar-se, mentre que els preus de l’energia s’han 
encarit. El tumultuós mes de gener aproxima el que, probable-
ment, serà un any de moviments bruscos als mercats a mesura 
que el curs de la política monetària acceleri l’ajust cap a la nova 
normalitat. 

La Fed prepara el terreny per a l’inici del cicle de pujades. En 
la reunió anticipada del 25-26 de gener, la Reserva Federal va 
mantenir el tipus d’interès de referència en l’interval 0,00%-
0,25%, però va deixar molt clar que, en absència de sorpreses, 
al març farà la primera pujada. Després de decretar que s’havia 
acomplert l’objectiu de la plena ocupació, i en un context de 
risc alcista en la inflació, el president Powell no va descartar un 
cicle de pujada de tipus més agressiu del que s’havia anunciat 
amb anterioritat, alhora que es van debatre les primeres direc-
trius sobre l’estratègia per a la reducció gradual de la dimensió 
del balanç, el següent pas en el full de ruta de la Fed. En conse-
qüència, els implícits als mercats monetaris van tancar el mes 
cotitzant fins a cinc pujades de 25 p. b. enguany, situació que 
contrasta amb les tres pujades que s’esperaven al desembre. La 
rendibilitat del deute del Tresor nord-americà va pujar de 
manera notable (+28 p. b., fins a l’1,79% en el bo a 10 anys) sota 
un patró d’aplanament de la corba. El dòlar també es va enfortir 
en relació amb les principals divises. Enfront de l’euro, va tancar 
el mes cotitzant en el nivell més baix des de mitjan 2020. 

El BCE es mostra, també, més preocupat per la inflació. Pel 
que fa al BCE, el repunt en la inflació dels últims mesos i, sobre-
tot, el possible risc que persisteixi més del que s’esperava estan 
començant a incomodar l’ala més hawkish del Consell de 
Govern. Aquesta divergència va quedar plasmada en les actes 
de la reunió del desembre, quan diversos oficials van expressar 
les seves reserves en contra d’algunes de les mesures aprova-
des, com la decisió d’ampliar fins al 2024 les reinversions dels 
actius del PEPP o, fins i tot, la d’augmentar les compres netes 
de l’APP enguany. No obstant això, no s’esperen grans canvis 
en els propers mesos. En una entrevista, la presidenta Chris-
tine Lagarde va rebutjar de forma categòrica pujades antici-
pades en els tipus oficials, mentre que, segons els implícits 
als mercats monetaris, els inversors cotitzen una pujada de 
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25 p. b. en el tipus de la facilitat de dipòsits d’aquí a un any. Per 
la seva banda, la rendibilitat del deute sobirà va seguir el patró 
dels EUA, amb el bund alemany a 10 anys cotitzant en terreny 
positiu per primera vegada en els tres últims anys. Les primes 
en el deute dels països del sud es van mostrar estables, fins i 
tot a Itàlia, malgrat la incertesa sobre el procés de reelecció del 
president. 

Mes d’alts i baixos a les borses internacionals. Per a la renda 
variable, el reajustament entre els inversors dels factors de risc 
ha significat una rotació a favor dels sectors més exposats al 
cicle econòmic i en contra dels sectors amb projeccions eleva-
des de creixement (perfil growth). En aquest últim grup, desta-
ca la tecnologia, l’enfonsament en borsa de la qual va generar 
un efecte generalitzat d’aversió al risc que va acabar contagiant 
el bon funcionament d’altres sectors. Així, des de l’inici d’en-
guany, els índexs borsaris han registrat marcades caigudes, en 
especial als EUA. Un altre factor important ha estat l’inici de la 
jornada de resultats empresarials, que, tot i que han estat una 
mica millors en relació amb les expectatives del consens d’ana-
listes, contrasten amb les importants sorpreses positives dels 
trimestres anteriors. La perspectiva per a enguany és que les 
borses internacionals mantinguin un bon moment, tot i que a 
ritmes probablement inferiors als del 2021 (vegeu el Focus «Tot 
el que puja... baixa? Perspectives per a la renda variable», en 
aquest mateix Informe Mensual). 

El preu del petroli s’enfila fins a màxims des del 2014. Des-
prés del repunt ja vist al desembre, el preu del barril de Brent va 
mantenir la tendència alcista al gener, amb un increment acu-
mulat del 17%. La pujada reflecteix factors tant pel costat de 
l’oferta, com els reports d’avaries a certes regions i els dubtes 
entre els inversors sobre la capacitat d’alguns països d’augmen-
tar la producció, com pel costat de la demanda, atesos els 
senyals que apunten a un menor impacte a causa de l’òmicron. 
No obstant això, els mercats de futurs continuen cotitzant que 
el preu registrarà un pic aquest trimestre i que es moderarà de 
forma gradual al llarg de l’any, un patró que també es preveu 
per al preu del gas. En gran part, aquestes projeccions depen-
dran, entre altres factors, del conflicte a Ucraïna. Un augment 
de les tensions comportaria un increment clar dels preus de 
l’energia i, de retruc, un tensionament de les pressions inflacio-
nistes mundials. 

Als mercats emergents, la Xina relaxa la política monetària. 
En contrast amb altres bancs centrals dels mercats emergents, 
el Banc Popular de la Xina va anunciar una nova reducció en 
alguns dels tipus d’interès de referència, inclosa una retallada 
de 10 p. b. en el tipus aplicat a la facilitat de préstec a mitjà ter-
mini, la primera rebaixa des de l’abril del 2020. Les mesures 
palesen l’alentiment en el creixement, producte de la frenada 
del sector immobiliari i de les polítiques restrictives adoptades 
per combatre l’emergència sanitària. Per la seva banda, a Rús-
sia, la intensificació del risc geopolític es va reflectir en una 
depreciació del 4% del ruble en relació amb el dòlar, en una 
caiguda del 6% a la borsa i en un augment de 102 p. b. en la 
rendibilitat del deute sobirà a 10 anys.
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Tot el que puja... baixa? Perspectives per a la renda variable 

Les borses internacionals han estat, sense cap mena de 
dubte, un dels mercats que millor ha esquivat el xoc de la 
COVID-19. Durant la primera onada de contagis, els índexs 
borsaris van registrar un enfonsament en el rang del 30%-
40%. De llavors ençà, el ritme de recuperació ha estat 
espectacular, tot i que amb alts i baixos i a velocitats dife-
rents en funció del sector i del mercat. Als EUA, per exem-
ple, la borsa va recuperar el nivell pre-COVID només sis 
mesos després de l’esclat de la pandèmia, mentre que, en 
l’agregat per a Europa (Eurostoxx 50), aquesta fita no es va 
assolir fins un any després. En els dos casos, la recuperació 
va ser molt més ràpida que en altres crisis1 i que en l’eco-
nomia real (vegeu el primer gràfic).2 

Arran d’aquesta ràpida recuperació, les valoracions dels 
actius de renda variable, que, en algunes regions, al 
prin  cipi de la pandèmia ja es trobaven en nivells històri -
ca  ment elevats, han pujat encara més i s’han allunyat 
dels nivells que alguns models consideren coherents 
amb els fonamentals. Com a referència, utilitzem el CAPE 
(de les sigles en anglès de cyclically adjusted price-to-ear-
nings), proposat pel Premi Nobel d’Economia Robert J. 
Shiller, que divideix la capitalització total d’un índex bor-
sari per la mitjana dels beneficis reportats per les empre-
ses integrants en els 10 últims anys. Un nivell elevat de 
CAPE, superior a la mitjana històrica, ens indica que el 
preu pagat per l’acció, o l’índex agregat, reflecteix altres 
factors diferents dels resultats empresarials, com l’ex -
pec  tativa d’un augment dels beneficis en el futur, fet que 
comporta supòsits sobre el  tipus d’interès amb què es 
descomp ten. I, per tant, poden reflectir sobrevaloració als 
mercats de valors. 

Per països, la borsa nord-americana destaca amb un CAPE 
molt per damunt de la mitjana històrica, en nivells que no 
s’havien registrat des del període anterior a la bombolla 
de les puntcom l’any 2000 (vegeu el segon gràfic). A Euro-
pa, el CAPE suggereix que la borsa podria estar lleugera-
ment sobrevalorada a França i a Itàlia, mentre que després 
se situa per sota de la mitjana històrica a Alemanya i a 
Espanya. 

Amb el cicle econòmic ja força avançat, i les perspectives 
de beneficis empresarials afectades per la possible persis-
tència de les pressions inflacionistes i pel gir de la política 
monetària, ens preguntem: ha arribat el moment de la 
inesperada correcció borsària?

1. Durant la crisi financera global del 2007-2008, l’S&P va recuperar el 
nivell precrisi el 2012. Durant la crisi del deute sobirà a Europa el 2011-
2012, l’Eurostoxx va recuperar el nivell precrisi en dos anys. 
2. En termes de PIB, els EUA van recuperar el nivell del 4T 2019 cap a la 
meitat del 2021. A la zona de l’euro, situem aquesta recuperació en aquest 
1T 2022.

3. Per aquest motiu, es prenen estimacions de creixement del BPA en els 
propers anys i es descompta utilitzant previsions del tipus sobirà a 10 
anys i de la prima de risc borsària implícita.
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Moderació més que correcció 

Prenent com a referència el consens d’analistes de Bloom-
berg, no sembla que aquesta correcció hagi de succeir 
enguany. Així, per a l’S&P, el consens projecta un avanç 
que ronda entre el 5% i el 10% al final de l’any. A Europa, el 
consens també projecta un increment al voltant del 12% 
per a l’Eurostoxx, la qual cosa reflecteix expectatives posi-
tives en els comptes dels resultats empresarials. 

Aquestes previsions se situen per damunt de les estima -
cions de models més convencionals, com els que intenten 
predir el valor objectiu de l’índex borsari a partir dels flu-
xos esperats, expressats en valor present net.3 Per a l’S&P, 
per exemple, un model d’aquest estil apuntaria a un 
retorn inferior al 5%, tant per al 2022 com per al 2023, per 
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trals i, en última instància, podria tensionar les condicions 
financeres. 

Sobre aquest risc, però, és important assenyalar que, 
amb la distribució de les vacunes, l’efecte negatiu de 
cada onada de COVID sobre l’economia real i sobre els 
mercats financers ha anat disminuint, a mesura que els 
consumidors i que les empreses s’han adaptat a operar 
amb el virus. Així mateix, els governs també han mostrat 
una major resistència a introduir restriccions molt estric-
tes a la mobilitat. D’altra banda, les empreses han pogut 
traslladar, si més no fins ara, una part de l’increment de 
costos als preus, sense incidir en els marges. De fet, d’a -
cord amb el consens d’analistes, s’espera que les empre-
ses de l’S&P podran incrementar lleugerament els seus 
marges enguany. 

Finalment, els gestors de política econòmica s’han mos-
trat molt reticents a permetre caigudes sostingudes a les 
borses o ajustos molt severs en les condicions creditícies 
per intentar evitar un escenari en què la crisi sanitària 
desencadeni una crisi financera. I és que, malgrat la reti-
rada, els bancs centrals han deixat oberta la possibilitat 
de reintroduir els estímuls, si fos necessari, i, d’aquesta 
manera, atenuar els possibles danys d’un nou xoc negatiu 
o cigne negre. 

Antonio Montilla

sota de la mitjana històrica del 9%. L’elevat nivell del CAPE 
també seria coherent amb un avanç més modest de la 
renda variable.

No obstant això, cal destacar que aquests tipus de models 
han tendit a subestimar la rendibilitat de les borses en els 
últims anys. Com el consens d’analistes de Bloomberg, 
pensem que el més probable és que aquest patró es repe-
teixi enguany per diferents motius. 

En primer lloc, perquè preveiem que el PIB global mantin-
drà un ritme d’expansió sòlid el 2022, superior, a la majoria 
de països, al creixement potencial. En gran part, atribuïm 
aquest escenari a la fortalesa de la demanda, que s’ha vist 
secundada per la bona evolució en la creació d’ocupació, 
per l’acumulació d’estalvis i per l’adaptabilitat que han 
mos  trat els agents als canvis recurrents de la pandèmia. 

D’altra banda, malgrat els alts i baixos en les últimes set -
ma  nes, els inversors van iniciar l’any amb una apetència 
pel risc similar a l’observada, de mitjana, el 2021, en un 
context de tipus d’interès reals en negatiu, un factor que 
hauria de donar suport a la renda variable. D’aquesta ma -
nera, la volatilitat implícita als mercats de renda variable 
s’ha mantingut relativament continguda, fins i tot durant 
el període d’estrès financer del final del 2021. 

Finalment, malgrat la retirada d’alguns dels estímuls, la 
po    lítica monetària mantindrà un biaix acomodatici; els 
bancs centrals continuaran actius als mercats amb com-
pres de bons, i els tipus d’interès oficials es mantindran en 
nivells molt baixos des del punt de vista històric. Pel que fa 
a la política fiscal, el seu biaix restrictiu el 2022 palesa l’ex-
piració d’una gran part dels beneficis aprovats al llarg de 
la pandèmia el 2020-2021, i no tant mesures de consolida-
ció fiscal, com possibles pujades d’impostos. 

En conjunt, pensem que aquests factors permetran un 
avanç positiu dels principals índexs borsaris enguany, tot i 
que a ritmes probablement inferiors als registrats durant 
el 2021, potser més en línia amb la tendència històrica. A 
nivell sectorial, s’espera que els més cíclics (com l’energia 
o el sector financer) registrin els millors rendiments en -
gua  ny, un patró que podria beneficiar més els índexs 
europeus (en relació amb els nord-americans). 

Què pot sortir malament? 

L’evolució de la pandèmia continua sent un dels principals 
factors de risc en les perspectives de la renda variable per 
a enguany. No solament pel que podria significar un nou 
deteriorament en la corba de contagis per a la recuperació 
de la demanda, sinó també pel seu possible impacte sobre 
l’oferta i, per tant, sobre la inflació, l’altre gran risc per a 
en  guany. I és que la persistència dels colls d’ampolla i de 
les pressions inflacionistes podria accelerar el procés de 
retirada dels estímuls monetaris per part dels bancs cen-
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Tipus d’interès (%)

31-gener 31-desembre Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2022 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Zona de l’euro

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

Euríbor 3 mesos –0,55 –0,57 2 2,0 –0,9

Euríbor 12 mesos –0,45 –0,50 5 4,8 5,8

Deute públic a 1 any (Alemanya) –0,67 –0,64 –3 –2,5 –1,2

Deute públic a 2 anys (Alemanya) –0,53 –0,62 9 9,2 19,5

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 0,01 –0,18 19 18,8 52,7

Deute públic a 10 anys (Espanya) 0,75 0,57 18 18,1 65,1

Deute públic a 10 anys (Portugal) 0,67 0,47 20 20,0 63,2

EUA

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

Líbor 3 mesos 0,31 0,21 10 10,0 11,3

Líbor 12 mesos 0,96 0,58 38 37,9 65,7

Deute públic a 1 any 0,77 0,38 40 39,6 69,6

Deute públic a 2 anys 1,18 0,73 45 44,7 107,1

Deute públic a 10 anys 1,78 1,51 27 26,7 69,8

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-gener 31-desembre Variació mensual  
(p. b.)

Variació acum.  
el 2022 (p. b.)

Variació interanual  
(p. b.)

Itraxx Corporatiu 59 48 11 11,0 7,3

Itraxx Financer Sènior 67 55 12 12,2 4,8

Itraxx Financer Subordinat 126 108 18 18,4 8,7

Tipus de canvi

31-gener 31-desembre Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2022 (%)

Variació interanual  
(%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,124 1,137 –1,2 –1,2 –6,8

EUR/JPY (iens per euro) 129,330 130,900 –1,2 –1,2 2,2

EUR/GBP (lliures per euro) 0,835 0,841 –0,7 –0,7 –5,4

USD/JPY (iens per dòlar) 115,110 115,080 0,0 0,0 9,7

Primeres matèries 

31-gener 31-desembre Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2022 (%)

Variació interanual  
(%)

Índex CRB de primeres matèries 582,9 578,3 0,8 0,8 27,1

Brent ($/barril) 91,2 77,8 17,3 17,3 61,9

Or ($/unça) 1.797,2 1.829,2 –1,8 –1,8 –3,4

Renda variable

31-gener 31-desembre Variació mensual  
(%)

Variació acum.  
el 2022 (%)

Variació interanual  
(%)

S&P 500 (EUA) 4.515,6 4.766,2 –5,3 –5,3 19,7

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 4.174,6 4.298,4 –2,9 –2,9 18,2

Ibex 35 (Espanya) 8.612,8 8.713,8 –1,2 –1,2 10,4

PSI 20 (Portugal) 5.564,4 5.569,5 –0,1 –0,1 16,2

Nikkei 225 (Japó) 27.002,0 28.791,7 –6,2 –6,2 –3,9

MSCI emergents 1.208,2 1.232,0 –1,9 –1,9 –11,2
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L’economia global, tensionada    

Les economies avançades van agafar força en el 4T, davant 
un 1T que es preveu espinós. L’economia nord-americana va 
créixer l’1,7% intertrimestral en el 4T 2021, una acceleració 
important en relació amb el creixement registrat en el trimestre 
anterior (el 0,6%). En el conjunt del 2021, el PIB dels EUA va 
créixer el 5,7%, després de la caiguda del 3,4% patida el 2020 a 
causa de la pandèmia. Per la seva banda, l’economia de la zona 
de l’euro va créixer el 0,3% intertrimestral en el 4T (el 5,2% en el 
conjunt de l’any) i va recuperar, així, el nivell del 4T 2019. No 
obstant això, la xifra agregada de la zona de l’euro amaga una 
heterogeneïtat important entre països. França es va consolidar 
en el 4T com el motor de la recuperació a la zona de l’euro i va 
créixer el 0,7% intertrimestral (en relació amb el 3,1% del 3T), la 
qual cosa situa el creixement de l’economia gal·la en el 7,0% el 
2021, després de la caiguda històrica del 8,0% del 2020. Al bon 
funcionament de l’economia francesa se suma un notable crei-
xement intertrimestral del 2,0% a Espanya i del 0,6% a Itàlia, la 
qual cosa permet consolidar la recuperació d’algunes de les 
economies més afectades per la pandèmia el 2020. D’altra ban-
da, l’economia alemanya va ser la gran absent en el bon 
moment de la recuperació econòmica en l’últim trimestre del 
2021. El motor alemany ha donat senyals de feblesa, amb una 
contracció del PIB del 0,7% intertrimestral en el 4T 2021, des-
prés d’un creixement de l’1,7% en el 3T. En el còmput anual del 
2021, l’economia alemanya va créixer un modest 2,8%, després 
de la caiguda del 4,9% del 2020. 

No obstant això, els indicadors econòmics del 1T 2022 antici-
pen una moderació del creixement. El deteriorament de la 
corba de contagis de COVID-19 no deixa immune l’economia 
mundial. El PMI compost avançat del mes de gener va recular 
fins als 50,8 punts als EUA (57,0 al desembre), el registre més 
baix dels 18 últims mesos, afectat per les caigudes de l’índex 
del sector manufacturer i de l’índex de serveis. A l’altre costat 
de l’Atlàntic, el PMI compost va caure també a la zona de l’euro, 
fins als 52,4 punts (en relació amb els 53,3 punts del desembre). 
L’excepció a aquesta tendència va arribar, sorprenentment, 
d’Alemanya, on el PMI compost va pujar fins a uns notables 54,3 
punts (49,9 al desembre). Així i tot, no es va poder evitar la cai-
guda agregada al bloc europeu. L’índex de sentiment de la 
Comissió Europea confirma aquesta tendència i cau fins als 
112,7 punts en el conjunt de la zona de l’euro (113,8 en el mes 
anterior). En aquest context, no sorprèn la revisió a la baixa en 
les previsions del creixement mundial de l’FMI. En concret, des-
prés d’un avanç previst de l’economia global del 5,9% el 2021, 
el Fons preveu una moderació del creixement fins al 4,4% per al 
conjunt del 2022 (–0,5 p. p. en relació amb les previsions  
de l’octubre). Es tracta d’un escenari molt semblant al de  
CaixaBank Research (el 4,2% el 2022). Els arguments que donen 
suport a la revisió de les projeccions de l’FMI per al 2022 són la 
persistència de les tensions inflacionistes, els problemes en les 
cadenes de subministrament i la prolongació de la pandèmia. 
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La revisió a la baixa de la institució internacional ha estat espe-
cialment important per a les economies avançades, el creixe-
ment de les quals se situaria en el 3,9% el 2022 (−0,6 p. p. en 
relació amb les previsions de l’octubre). Als EUA, la revisió va ser 
de –1,2 p. p. en relació amb les previsions de l’octubre, la qual 
cosa situa el creixement de l’economia nord-americana en el 
4,0% el 2022. Per a la zona de l’euro, la revisió ha estat una mica 
menor, fins al 3,8% enguany (−0,4 p. p.). La previsió de creixe-
ment per a les economies emergents se situa en el 4,8% (−0,3 
p. p. en relació amb l’octubre). 

La inflació no dona treva a les economies avançades. La infla-
ció nord-americana va tancar l’any en el 7%, màxim de gairebé 
40 anys, mentre que la inflació subjacent va mantenir el seu 
ascens fins al 5,5%. Amb increments en els preus d’una gran 
part dels components, els riscos cap a una major persistència 
de la inflació no són menyspreables, en particular davant l’im-
pacte potencial de la variant òmicron sobre l’economia global, 
que podria comportar restriccions importants de l’oferta, pels 
possibles tancaments de fàbriques o de ports a Àsia, augment 
de l’absentisme en països amb un major nombre de contagis, o 
dificultats de les empreses en molts sectors d’activitat per 
cobrir les vacants (per a més informació, vegeu el Focus «La 
Gran Renúncia: canvi de paradigma al mercat laboral nord- 
americà?», en aquest mateix Informe Mensual). En aquest sentit, 
la Fed ja ha intervingut i apunta a un inici del cicle de pujades 
de tipus al març i a la reducció del balanç el 2022 (vegeu la sec-
ció de Mercats financers). A la zona de l’euro, la inflació va arri-
bar al 5,1% al gener, i diversos països han registrat un augment 
substancial de la inflació subjacent al llarg dels últims mesos. 
Així, creiem que la inflació es mantindrà en taxes elevades 
durant una bona part del 2022, però acabarà l’any per sota del 
2%. La incògnita, que centra l’atenció del BCE i dels analistes,  
és l’evolució dels salaris, que, si creixen més del que s’es  pe- 
ra, podria accelerar el procés de normalització de la política 
monetària del BCE i avançar el moment de la primera pujada  
de tipus. 

Tensió a l’est d’Europa. A més de generar un important focus 
d’incertesa geopolítica a curt termini, una possible interven-
ció de Rússia a Ucraïna produiria efectes econòmics col·late-
rals significatius, en particular sobre l’economia europea. 
Mentre continuen les reunions d’alt nivell entre Rússia, Ucraï-
na i els països de l’OTAN, la militarització de la regió i les ame-
naces de sancions econòmiques van avançant contínuament. 
Davant les tensions geopolítiques, s’ha observat alguna ines-
tabilitat als mercats financers i depreciacions de les monedes 
dels dos països. Malgrat que el nostre escenari central conti-
nua sent el d’una desescalada del conflicte a curt termini per 
la via diplomàtica, no es poden descartar hipòtesis alternati-
ves com una perllongació de les tensiones durant mesos. 
Això comportaria una remuntada del preu del gas fins als 
màxims de desembre (tot i que sense problemes urgents de 
subministraments), fet que allargaria les tensions inflacionis-
tes a Europa.
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Global: vacunació, mesures restrictives  
i mortalitat

Data de 
l’última 

dada

Dosis 
administrades

% de població 
amb pauta 
completa

COVID-19 
Stringency  

Index* (gener del 
2022, 100 = més 

estricte)

Mortalitat  
a 14 dies

Portugal 27-gen. 21.249.010 90 36 5,3

Espanya 26-gen. 89.508.239 82 43 4,6

Canadà 27-gen. 77.110.756 79 78 5,9

Itàlia 27-gen. 126.038.452 76 77 8,2

França 26-gen. 135.520.401 76 70 5,4

Suècia 27-gen. 19.153.904 74 51 3,0

Alemanya 26-gen. 163.563.859 73 84 2,6

UE 27-gen. 814.395.251 71 6,1

Regne Unit 26-gen. 137.671.500 71 47 5,6

Grècia 27-gen. 18.971.805 70 78 12,8

Estats Units 27-gen. 536.370.947 63 51 9,0

Polònia 26-gen. 51.119.917 57 48 8,5

Rússia 26-gen. 152.916.877 48 50 6,5

Nota: * Índex de severitat del confinament (elaborat per la Universitat d’Oxford).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Sanitat d’Espanya i d’Our World in 
Data - Oxford University.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/gran-renuncia-canvi-paradigma-al-mercat-laboral-nord
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/gran-renuncia-canvi-paradigma-al-mercat-laboral-nord
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/gran-renuncia-canvi-paradigma-al-mercat-laboral-nord
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/tumultuoso-inicio-ano-mercados-financieros?21=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-y-mercados/analisis-coyuntura/tumultuoso-inicio-ano-mercados-financieros?21=
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L’economia xinesa s’alenteix entre tensions múltiples. El PIB 
xinès va créixer el 4,0% interanual en el 4T 2021, el menor avanç 
registrat en aquest segle, amb l’excepció de l’any 2020. En el 
conjunt del 2021, el PIB de la Xina va créixer el 8,1%, una xifra 
marcada pel bon creixement reeixit en el 1T (amb un rebot del 
18,3%). Així i tot, sembla que l’alentiment és inevitable a partir 
del 2022, atesos els efectes combinats del factor demogràfic, 
d’una crisi anunciada al sector immobiliari i del manteniment 
d’una política rígida de COVID zero. Així, segons les nostres últi-
mes previsions, el creixement de l’economia xinesa lliscarà fins 
a cotes una mica inferiors al 5% el 2022. En aquest sentit, les 
dades d’activitat disponibles més recents així ho confirmen 
(per exemple, les vendes al detall del desembre o el PMI del 
gener). Així mateix, els nous brots en diverses ciutats del país i 
les conseqüents mesures restrictives continuaran exercint un 
impacte negatiu sobre l’evolució de l’activitat econòmica. A 
aquests factors se suma el fort alentiment al sector immobiliari, 
al qual el Banc Popular de la Xina ha començat a respondre amb 
baixades de tipus (vegeu la secció de Mercats financers). Pel 
costat fiscal, les autoritats xineses han anunciat un desplega-
ment més ràpid de la despesa en infraestructures i, a nivell 
local, estan promovent mesures per facilitar l’accés dels com-
pradors al mercat de l’habitatge.  

L’hora de la normalització monetària ha arribat a les econo-
mies emergents. Les perspectives econòmiques per a les eco-
nomies emergents aniran, entre altres factors, al compàs de la 
Fed. Un augment de la inflació superior a l’esperat a les econo-
mies avançades, unit a un major ritme d’augment dels tipus 
d’interès, comportarà un enduriment de les condicions macro-
financeres a les economies emergents. Rússia i el Brasil, en par-
ticular, es podrien veure en una posició delicada. En el cas d’una 
escalada del conflicte amb Ucraïna i de l’adopció de sancions 
més severes, les perspectives econòmiques de Rússia es veuran 
particularment afectades. D’altra banda, el Brasil es troba 
davant perspectives d’una inflació alta en un entorn d’endeuta-
ment elevat, la qual cosa podrà comportar nous augments de 
tipus i un entorpiment de la demanda interna.
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La Gran Renúncia: canvi de paradigma al mercat laboral  
nord-americà? 

Des de fa mesos, els analistes de l’economia nord-ameri-
cana estan debatent sobre la dificultat del mercat laboral 
per tornar als nivells prepandèmia, malgrat que el PIB ja 
ho va fer en el 2T 2021. Sorprèn que, en un dels mercats 
laborals més flexibles del món, s’estigui trigant tant a re -
cuperar la normalitat, sobretot si ho comparem amb el 
que està succeint en països com Espanya, on, en teoria, hi 
ha molta menys flexibilitat. La pregunta és si podem estar 
afrontant canvis estructurals o, més aviat, com sembla 
que succeeix en altres àmbits de l’economia, ens trobem 
davant desajustaments puntuals entre l’oferta i la deman-
da que s’haurien de corregir amb el temps. 

Per començar, sorprèn que, al final del 2021, la taxa d’ac-
tivitat se situés encara 1,5 punts per sota dels nivells del 
febrer del 2020 (en el 61,9% de la població en edat de 
treballar), després d’haver assolit un mínim a l’abril del 
2020 (3,2 p. p. menys que al febrer d’aquest mateix any). 
No obstant això, en les tres crisis econòmiques ante-
riors, la població activa amb prou feines va experimen-
tar cap canvi (vegeu el primer gràfic). En l’actualitat, 
però, aquesta minvant força laboral s’ha traduït en uns 
3 milions menys d’ocupats en aquest moment de la 
recuperació.1 

A més d’aquest canvi en el comportament de la població 
activa, un nou fenomen ha irromput en l’àmbit laboral: la 
Gran Renúncia. Aquesta renúncia o dimissió (quitting, en 
anglès) al mercat laboral es reflecteix en l’elevat nombre 
de persones que decideixen deixar la feina: més de 4 mi -
lions al mes, en relació amb una mitjana de poc més de 3 
milions en els anys previs a la pandèmia (vegeu el segon 
gràfic). Es tracta d’un fenomen gens comú en crisis ante-
riors.2 Malgrat que la majoria de les persones que dimitei-
xen tenen l’objectiu de buscar una nova feina (amb unes 
condicions millors), en alguns casos, la renúncia comporta 
una sortida de caràcter més definitiu de la força laboral. 
Això fa que els dos fenòmens, les renúncies i l’abandona-
ment de la força laboral, estiguin estretament relacionats 
i s’estiguin traduint en un augment del nombre de vacants 
fins a nivells no vistos en els últims anys: més de 10 milions 
d’ofertes en la mitjana mensual de la segona meitat del 
2021 (en relació amb uns 7 milions abans de la pandèmia). 

1. La població activa està constituïda pel total d’empleats i d’aturats. Al 
desembre del 2021, hi havia 3,5 milions d’ocupats menys que al febrer del 
2020 (el 2,3% per sota) o 2,9 milions si tenim en compte tant els empleats 
no agrícoles com els agrícoles. 
2. La taxa de renúncia (quit rate) es va situar al voltant del 3% en el 2S 
2021, en relació amb el 2,2% del període previ a la pandèmia. En canvi, en 
les dues crisis econòmiques anteriors (la financera global i la dotcom), 
aquesta taxa no va augmentar durant la recuperació econòmica, sinó que 
va disminuir lleugerament.
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Aquests llocs de treball no coberts es donen en tots els 
sectors i en tots els nivells de formació. En definitiva, la 
rigidesa de l’oferta laboral davant l’augment de la deman-
da un cop recuperada la mobilitat reflecteix problemes 
poc freqüents en un mercat laboral tan eficient com el 
nord-americà.

De factors més o menys conjunturals 

Què podria explicar aquest comportament diferencial de 
la població activa en aquesta crisi? Una combinació de 
factors demogràfics, econòmics i, fins i tot, sociològics. En 
articles anteriors, ja hem desenvolupat algunes d’aques-
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mit  jans fins i tot lleugerament superiors als actuals, en el 
5,5% (vegeu el tercer gràfic). Aquests augments salarials 
tendiran a prolongar les pressions inflacionistes als EUA i, 
entre altres motius, han provocat un viratge important de 
la política monetària al país. 

Clàudia Canals i José Ramón Díez

tes raons:3 (i) limitacions de caire familiar, davant el tanca-
ment dels centres educatius durant molts mesos; (ii) els 
ajuts a l’atur, molt generosos, i altres transferències públi-
ques que es van donar durant els moments culminants de 
la pandèmia; (iii) les jubilacions anticipades dels baby boo-
mers,4 i (iv) l’efecte riquesa derivat de les pujades de preus 
al mercat immobiliari i del bon comportament dels mer-
cats de valors. 

L’augment (i avançament) de les jubilacions és un factor 
estructural que pot continuar pesant al mercat de treball 
en els propers trimestres, mentre que l’efecte de les trans-
ferències generoses s’ha d’anar diluint i el comportament 
dels actius reals i financers s’hauria de moderar, sobretot si 
es confirma el gir de la política monetària. No obstant 
això, hi ha altres factors de caire sociològic, com una rea-
valuació de la vida personal i professional, que també 
poden estar jugant un paper important en aquests canvis 
en l’oferta laboral, la qual cosa fa que la seva perdurabili-
tat en el temps sigui menys evident. 

Després del xoc que representa una pandèmia, no és es -
trany que moltes persones hagin canviat la seva escala de 
valors. Als EUA, on el treball és una part central de la vida 
de les persones (entre els països avançats, lideren el nom-
bre d’hores setmanals treballades) i on, a més a més, enca-
ra hi ha una elevada precarietat laboral,5 és més normal 
un replantejament centrat, precisament, en l’activitat pro-
fessional. Això encaixaria tant amb la variació constatada 
en la força laboral com amb l’elevat percentatge de renún-
cies mensuals. 

Fins i tot, podríem estar sent testimonis d’un canvi de 
paradigma al mercat laboral del país, amb un augment de 
la «consciència de classe» entre els treballadors nord- 
americans. Així, per exemple, en una enquesta recent de 
Gallup, el 68% dels treballadors aprovaven el paper dels 
sindicats, el percentatge més alt dels 57 últims anys. Però 
encara és aviat per intentar discernir quins d’aquests can-
vis es poden anar diluint a mesura que anem deixant enre-
re la pandèmia i quins tindran una naturalesa més tenden-
cial. Per tant, en els propers mesos, també testarem la 
hipòtesi de la transitorietat al mercat de treball. 

Ara com ara, com era d’esperar, la Gran Renúncia i el seu 
efecte sobre l’augment de les vacants es tradueix en un 
in  crement dels salaris. La taxa de renúncia del final del 
2021 (el 3,2%) seria coherent amb increments salarials 
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3. Vegeu el Focus «EUA: recuperació (in)completa del mercat laboral», a 
l’IM07/2021. 
4. Segons un estudi recent de la Fed de Saint Louis, durant el 2020 i la 
primera meitat del 2021, es van jubilar 2,4 milions més de baby boomers 
del que era d’esperar. Vegeu Faria-e-Castro, M. (2021), «The COVID Retire-
ment Boom», Economic Synopses, (25), 1-2. 
5. Vegeu Kalleberg, Arne L. (2011), «Good jobs, bad jobs: The rise of pola-
rized and precarious employment systems in the United States, 
1970s-2000s», Russell Sage Foundation.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/eua-recuperacio-incompleta-del-mercat-laboral?index=
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Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

ESTATS UNITS
2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 10/21 11/21 12/21

Activitat

PIB real –3,4 5,7 0,5 12,2 4,9 5,5 – – –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 2,1 16,7 11,9 26,2 13,7 15,9 14,9 16,3 16,5

Confiança del consumidor (valor) 101,0 112,7 99,1 122,1 116,7 112,9 111,6 111,9 115,2

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

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 52,5 60,6 61,3 61,0 60,0 60,1 60,8 60,6 58,8

Habitatges iniciats (milers) 1.396 1.598 1.599 1.588 1.562 1.644 1.552 1.678 1.702,0

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 228 ... 249 262 274 ... 279 283 ...

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 56,8 58,4 57,6 58,0 58,6 59,2 58,9 59,3 59,5

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

Preus

Inflació general 1,2 4,7 1,9 4,8 5,3 6,7 6,2 6,8 7,0

Inflació subjacent 1,7 3,6 1,4 3,7 4,1 5,0 4,6 4,9 5,5

JAPÓ
2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 10/21 11/21 12/21

Activitat

PIB real –4,5 ... –1,8 7,3 1,1 ... – – –

Confiança del consumidor (valor) 31,1 36,3 33,3 35,4 37,3 39,2 39,2 39,2 39,1

Producció industrial –10,6 5,8 –1,5 19,9 5,9 1,2 –2,6 3,5 2,7

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) –19,8 13,8 5,0 14,0 18,0 18,0 – – –

Taxa d’atur (% pobl. activa) 2,8 ... 2,8 2,9 2,8 ... 2,7 2,8 ...

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

Preus

Inflació general 0,0 –0,2 –0,5 –0,7 –0,2 0,5 0,1 0,6 0,8

Inflació subjacent 0,2 –0,5 0,0 –0,9 –0,5 –0,7 –0,7 –0,7 –0,8

XINA
2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 10/21 11/21 12/21

Activitat

PIB real 2,2 8,1 18,3 7,9 4,9 4,0 – – –

Vendes al detall –2,9 12,4 34,0 14,1 5,1 3,5 4,9 3,9 1,7

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

PMI manufactures (oficial) 49,9 50,5 51,3 51,0 50,0 49,9 49,2 50,1 50,3

Sector exterior

Balança comercial 1,2 524 680 621 605 636 680 663 661 680

Exportacions 3,6 30,0 48,9 30,7 24,4 23,1 27,1 22,0 20,8

Importacions –0,6 30,1 29,4 44,0 25,6 23,7 20,4 31,4 19,5

Preus

Inflació general 2,5 0,9 0,0 1,1 0,8 1,8 1,5 2,3 1,5

Tipus d’interès de referència 3 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8

Renminbi per dòlar 6,9 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Notes: 1. Saldo acumulat durant els 12 últims mesos.  2. Milers de milions de dòlars.  3. Final del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM, Departament de Comunicacions del Japó, Banc del Japó, 
Oficina Nacional d’Estadística xinesa i  Refinitiv.
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ZONA DE L’EURO

Indicadors d’activitat i ocupació
Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Vendes al detall (variació interanual) –0,9 ... 2,6 12,7 2,5 ... 7,8 ... ...
Producció industrial (variació interanual) –7,9 ... 4,8 24,2 6,1 ... –1,5 ... ...
Confiança del consumidor –14,3 –7,6 –13,8 –5,5 –4,6 –6,7 –6,8 –8,4 –8,5
Sentiment econòmic 88,0 110,1 94,6 113,2 116,8 115,7 116,2 113,8 112,7
PMI manufactures 48,6 60,2 58,4 63,1 60,9 58,2 58,4 58,0 59,0
PMI serveis 42,5 53,6 46,9 54,7 58,4 54,5 55,9 53,1 51,2

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

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

PIB real (variació interanual) –6,5 5,4 –1,1 14,4 3,9 4,6 – – –
Alemanya (variació interanual) –4,9 3,0 –2,8 10,4 2,9 1,4 – – –
França (variació interanual) –8,0 7,4 1,7 19,0 3,5 5,4 – – –
Itàlia (variació interanual) –9,0 6,8 –0,3 17,3 4,0 6,4 – – –

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

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

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

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

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 93,8 94,2 95,3 94,9 93,9 92,7 92,5 92,7 ...

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

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

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

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

Dipòsits
Dipòsits a la vista 12,9 12,6 16,1 12,4 11,4 10,5 10,3 10,1 ...
Altres dipòsits a curt termini 0,6 –0,8 1,0 –0,6 –2,0 –1,5 –1,4 –1,5 ...
Instruments negociables 8,1 11,5 13,8 12,2 10,2 9,9 12,2 6,4 ...
Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 0,2 ... 0,2 0,2 0,2 ... 0,2 ... ...

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

El PIB va créixer el 5,0% el 2021 després de mostrar un bon to 
en el tram final de l’any. L’activitat econòmica va créixer el 2,0% 
intertrimestral en el 4T 2021, un registre inferior al del trimestre 
anterior (el 2,6%), però superior al previst per CaixaBank Research 
(l’1,4%). En termes interanuals, l’avanç va ser del 5,2%, i, en relació 
amb el nivell prepandèmia (4T 2019), el PIB es va situar el 4,0% per 
sota d’aquest nivell. Per components de demanda, el fort avanç 
intertrimestral s’explica pel creixement de la inversió i de les expor
tacions. En concret, la inversió va avançar el 4,9% intertrimestral, 
impulsada, sobretot, per la inversió en equipament. També va des
tacar la contribució positiva de la variació d’existències, que pot 
estar reflectint la preferència de les empreses d’acumular estocs 
d’inventaris per afrontar les dificultats en les cadenes de subminis
traments. Al seu torn, les exportacions van créixer un notable 
6,5%, gràcies al fortíssim avanç de les de serveis (el 33%), que ja se 
situaven només el 5,1% per sota del nivell del 4T 2019, quan 
només fa dos trimestres estaven el 42,8% per sota. Sens dubte, la 
recuperació del sector turístic està molt vinculada al bon compor
tament d’aquest component. En contraposició, el consum privat 
va decebre, amb una caiguda de l’1,2% intertrimestral, llastat pel 
context epidemiològic i per l’elevada inflació. És probable que la 
fortalesa de la dada del PIB del 4T 2021 ens faci revisar a l’alça la 
previsió de creixement del PIB per al conjunt del 2022, que actual
ment se situa en el 5,5%. 

Sembla que la sisena onada de contagis ha tocat sostre. El 
nombre de contagis a Espanya es va moderar tímidament durant 
l’última setmana, tot i que encara es manté en nivells molt elevats, 
de 3.195 contagis per 100.000 habitants en 14 dies (a aquesta 
velocitat, cada 14 dies, es contagia el 3,2% de la població). Malgrat 
el fort ritme de contagis, i gràcies a l’àmplia implantació de la vacu
na entre la població (el 91% de la població més gran de 5 anys té 
pauta completa i el 81% de la població més gran de 50 ha rebut 
una dosi de reforç), la pressió hospitalària es manté en cotes infe
riors a les d’onades passades. Per exemple, al gener, el nombre de 
pacients COVID en llits UCI es va situar el 28% i el 51% per sota dels 
registres del novembre del 2020 i del febrer del 2021, respectiva
ment. L’estabilització del ritme de contagis, les cotes contingudes 
de pressió sanitària i l’avanç de la campanya de la dosi de reforç fan 
pensar que serà possible superar la sisena onada sense haver de 
recórrer a mesures de restricció de l’activitat de gran importància. 
D’aquesta manera, tot i que tindrà un efecte sobre l’activitat, ja 
sigui pel canal de la incertesa, per la limitació dels fluxos de mobi
litat internacional o per l’augment de l’absentisme laboral a causa 
de les baixes per malaltia, aquest impacte serà moderat i no hauria 
de comportar una reculada del PIB en el 1T de l’any, de manera 
que la reactivació del procés de recuperació econòmica hauria de 
ser ràpida tan aviat com la situació epidemiològica doni senyals 
clars de millora. 

Els indicadors més recents, tot i que escassos, mostren que 
l’activitat ha resistit l’envestida de la nova onada de contagis 
en els primers compassos del 2022. Així, al gener, l’índex PMI del  
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sector manufacturer es va mantenir en els 56,2 punts, el mateix 
registre del mes anterior i molt per damunt del llindar d’absència 
de canvis (50 punts). Per la seva banda, l’indicador CaixaBank de 
consum va mostrar un creixement interanual proper al 13% durant 
les tres primeres setmanes de gener, per damunt de la variació 
interanual del desembre del 2021 (el 9,5%). Finalment, l’afiliació a 
la Seguretat Social va anotar, al gener, un augment en termes des
estacionalitzats de 71.948 persones. 

Molt bon balanç del mercat laboral espanyol el 2021 des
prés del fort deteriorament patit l’any anterior. Segons l’EPA, 
l’ocupació va tancar el 2021 amb un augment de 841.000 perso
nes, els aturats van caure en 616.000 i la taxa d’atur va baixar al 
13,3%, en relació amb el 16,1% del final del 2020. Aquesta 
intensa recuperació ha permès superar les xifres anteriors a la 
pandèmia: hi ha 218.000 ocupats més i 88.000 aturats menys 
que en el 4T 2019. Si ens centrem en les dades del 4T 2021, els 
resultats van ser positius, tot i que confirmen una lleugera des
acceleració. En termes desestacionalitzats, l’ocupació va mode
rar l’avanç trimestral a l’1,2%, des de l’1,3% del 3T 2021, i les 
hores treballades van créixer a un ritme interanual del 2,5%, en 
relació amb el 5,1% del trimestre anterior. El pobre comporta
ment de les hores treballades és degut, en part, a l’augment 
d’ocupats que no van treballar durant la setmana de referència, 
el 2,6% més que l’any anterior. 

La inflació es manté en cotes elevades, i ja hi ha signes de con
tagi a la resta de components de l’IPC. La inflació general es va 
situar en el 6,0% al gener (el 6,5% al desembre), segons la dada 
d’avanç de l’INE, la qual cosa va frenar la tendència alcista dels 
últims mesos, tot i que es manté en nivells històricament alts. 
Aquesta moderació és deguda a aquest efecte de base provocat 
per les pujades del preu de l’electricitat al gener del 2021. Cal espe
rar que la inflació torni a repuntar al febrer, en la mesura que 
aquest efecte es desfaci. La inflació subjacent va continuar repun
tant i va assolir el 2,4% (el 2,1% al desembre). Aquest ascens 
suggereix que la inflació elevada s’està estenent als altres compo
nents de la cistella de consum. A tall d’exemple, les dades d’inflació 
del desembre per components de la cistella de l’IPC, les últimes 
disponibles amb aquest nivell de detall, mostren que la inflació és 
superior al 2% en el 55% del total de la cistella i superior al 5% en 
el 23% de la cistella. Al setembre, aquests percentatges eren del 
30% i del 12%, respectivament (vegeu el Focus «Els efectes de se 
go  na ronda del xoc inflacionista» en aquest mateix informe).  

La millora dels ingressos per turisme permet ampliar el su 
peràvit per compte corrent. En l’acumulat de l’any fins al no 
vembre, la balança per compte corrent va presentar un superàvit 
de 9.735 milions d’euros, el 16,9% més que en el mateix període 
del 2020, però lluny encara de les xifres del 2019 (24.425 milions). 
La millora de la balança per compte corrent s’explica, principal
ment, pel superàvit de la balança de turisme, que va augmentar el 
114% interanual, fins als 18.173 milions, tot i que es va mantenir 
encara molt per sota del registre del 2019 (44.524 milions). En can
vi, el dèficit comercial va augmentar el 68,7% interanual, fins als 
20.836 milions. L’augment del dèficit és degut a un deteriorament 
clar del dèficit energètic, del 59% interanual, fins als 24.441 mi  lions, 
que reflecteix l’augment del preu del gas i del petroli, poc com
pensat per la lleugera millora del superàvit del component no 
energètic (el 18,9% interanual, fins als 3.575 milions).
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Els efectes de segona ronda del xoc inflacionista 

La inflació va començar el 2021 en el 0,5% i va tancar l’any 
en el 6,5%. Aquest ascens ràpid i pronunciat, que l’ha dut 
al seu nivell rècord des del 1992, ha alimentat els dubtes 
sobre si realment es tracta d’un repunt transitori (i el 2022 
tornarem a nivells poc preocupants) o si podria generar 
tensions inflacionistes més persistents en el temps. 

D’una banda, els principals causants del repunt actual 
(preus de l’energia, efectes de base i colls d’ampolla cau-
sats per l’impuls de la demanda) presenten un caràcter 
majoritàriament transitori, la qual cosa hauria d’afavorir 
una moderació gradual de la inflació el 2022. De l’altra, els 
elevats preus de l’energia i altres inputs també empenyen 
a l’alça els preus d’altres productes si el venedor traspassa 
una part de l’augment dels costos al comprador. Si aquests 
«efectes de segona ronda» són prou severs i persistents 
(com més temps es mantinguin els nivells d’in  fla  ció 
actuals, més probable serà que així sigui), el xoc alcista de 
la inflació podria acabar sent molt més perseverant i per-
durar, fins i tot, després de la hipotètica moderació dels 
preus energètics i altres inputs. També és més probable 
que un augment generalitzat de preus acabi impactant 
sobre els salaris, un altre tipus d’efecte de segona ronda 
que tendiria a allargar les pressions sobre els preus.

En aquest sentit, és clau conèixer si les taxes d’inflació ele-
vades es van estenent de forma generalitzada a la resta de 
components de la cistella de consum o si, en canvi, es con-
centren en pocs components fonamentalment energètics. 
Per esbrinar-ho, analitzem al detall les 221 subclasses que 
componen la cistella de l’IPC i com ha evolucionat la seva 
distribució1 des del 2018. 

Al desembre, el 45% de la cistella de l’IPC (vs. el 59% del 
novembre i el 80% del gener del 2021) va registrar taxes 
d’inflació inferiors al 2%; el 32% de la cistella de l’IPC (vs. el 
25% del novembre i el 12% del gener del 2021) va presen-
tar taxes d’inflació entre el 2% i el 5%, mentre que el 23% 
(vs. el 16% del novembre i el 8% del gener del 2021) va 
assolir taxes d’inflació superiors al 5%. Les taxes d’inflació 
més elevades es concentren en relativament poques sub-
classes, i, de fet, les tres partides amb una inflació més alta 
pertanyen al component energètic. Així i tot, hi ha diver-
ses partides del sector alimentació que també mostren 
taxes d’inflació molt altes. De fet, 21 de les 39 subclasses 
que superen el 5% d’inflació corresponen al sector alimen-
tació (entre les quals destaquen altres olis comestibles i oli 
d’oliva amb taxes del 30,5% i del 26,7%, respec  tivament). 
És probable que, en tractar-se d’un sector de  pendent de 
l’energia, amb molta pressió sobre els marges i amb una 
demanda relativament inelàstica, estigui repercutint una 
gran part de l’augment dels seus costos al consumidor 
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final. Malgrat que la situació actual és preocupant, no es 
pot dir que sigui alarmant: llevat del sector d’alimentació, 
la repercussió dels efectes de segona ronda sobre el con-
sumidor final està sent, fins avui, relativament continguda. 

De tota manera, veient la tendència que segueixen les 
dades, el missatge canvia: la situació ha empitjorat de for-
ma notable des del setembre. Si comparem la distribució 
de la inflació entre el setembre i el desembre (vegeu el 
segon gràfic), observem que s’ha mogut clarament cap a 
la dreta. Això indica que una gran part de les subclasses 
que componen l’IPC han anotat repunts significatius en 
les respectives taxes d’inflació. 

L’evolució del percentil 25, de la mitjana i del percentil 75 
al tercer gràfic de la distribució d’inflació de l’IPC al llarg 
del temps ens dona una altra perspectiva.
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1. Analitzem la distribució de la inflació en les 221 subclasses ponderades 
pels pesos relatius.
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Fins al setembre, la mitjana es mantenia en nivells sem-
blants als del 2018. Això és degut al fet que el repunt de la 
inflació era causat per partides energètiques (principal-
ment, l’electricitat) amb poc pes en la cistella de l’IPC però 
amb taxes d’inflació molt altes (i, d’aquesta manera, afec-
taven la mitjana però no la mediana). 

En canvi, a partir del setembre, han repuntat la mitjana (el 
2,0% en relació amb l’1,2% del setembre) i els percentils 
25 i 75. El rebot que crida més l’atenció es veu en el per-
centil 75: el 25% de la cistella de l’IPC va registrar una taxa 
d’inflació per damunt del 4,1% al desembre (en relació 
amb el 2,1% del setembre). Es generaran més efectes de 
segona ronda, que, al seu torn, provocaran tensions infla-
cionistes persistents en el temps? No necessàriament, 
però per això serà clau que les pressions sobre el preu de 
l’energia i altres efectes de naturalesa transitòria es reduei-
xin en els propers mesos, ja que el contagi s’ha començat 
a activar.

Màxim Ventura
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Cadenes de subministraments: les disrupcions no refermen 

La Comissió Europea ha publicat els resultats de la seva 
enquesta trimestral sobre el sector industrial. Aquesta 
enquesta cobreix un ventall ampli de preguntes, però, en 
aquest article, ens centrarem en els missatges que es des
prenen de la pregunta sobre els principals factors que limi
ten la capacitat de produir de les empreses del sector 
manufacturer. 

L’escassetat de materials i d’equipament, juntament 
amb l’accés a la mà d’obra, principals obstacles  
per a la producció manufacturera 

En les tres últimes iteracions de l’enquesta, el principal fac
tor limitatiu per a la producció ha estat l’escassetat de mate
rials i/o d’equipament. Així ho recull el primer gràfic, en què 
es mostren els resultats de l’enquesta per al conjunt del sec
tor manufacturer en una comparativa internacional. Aquest 
primer missatge és coherent amb les disrupcions que traves
sen les cadenes globals de subministrament.1 Tot i que 
s’observen diferències significatives entre països (els proble
mes que presenta Alemanya són molt superiors als de la res

ta), en tots ells el percentatge d’empreses que declaren pro
blemes de subministrament se situa clarament per damunt 
del rang històric habitual. Així, el 25% de les empreses es  pa
 nyoles esmenten que un factor que limita la seva capacitat 
de producció és l’escassetat de materials i/o d’equi  pa  ment. 
Una dada elevada si tenim en compte que, segons les dades 
històriques, habitualment només entre el 2% i el 7% de les 
empreses l’esmenten com un factor limitatiu. Malgrat que 
en menor mesura, sembla que l’accés a la mà d’obra tam  bé 
és un factor que limita la capacitat de producció del sector. 
En canvi, ara com ara, els factors vinculats a la demanda o de 
tipus financer no són un llast significatiu per a la producció. 

L’escassetat de materials no s’ha agreujat i, en el cas 
d’Espanya, es concentra en alguns sectors 

En segon lloc, constatem que el grau de severitat de l’es  cas 
se  tat de materials i/o d’equipament no ha anat a més en 
l’últim trimestre: els resultats de l’última enquesta del gener 
són molt similars als de l’octubre a tots els països, llevat, pot
 ser, d’Itàlia. El percentatge d’empreses espanyoles que es 
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1. Vegeu, per exemple, l’article «Colls d’ampolla: del per què? al fins quan?», al Dossier de l’IM12/2021.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/analisi-conjuntura/colls-dampolla-del-al-quan?index=
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menten l’escassetat de materials i/o d’equipament com un 
factor que limita la seva capacitat de producció és del 25% al 
gener del 2022, un registre elevat, tot i que estable en relació 
amb el trimestre anterior (el 27%). D’aquesta manera, no 
sembla que la severitat del problema hagi anat a més des de 
l’octubre del 2021.

Si baixem al detall per sectors, observem que, a Alemanya, 
l’escassetat és generalitzada. Hi ha, fins i tot, alguns sectors, 
com el de fabricació de productes informàtics, electrònics i 
òptics i el de fabricació de material i equipament electrònic, 
en què totes les empreses enquestades assenyalen que 
tenen problemes d’escassetat. El cas d’Espanya és menys 
sever. Els problemes d’escassetat no són generalitzats i es 
concentren en determinats sectors, principalment a la indús
tria paperera, a la fabricació de productes metàl·lics i elec
trònics i a la indústria automobilística. La taula adjunta mos
tra els resultats de l’enquesta acolorits en funció del grau de 
severitat que presenta cada sector (vegeu la llegenda).2 

Com afectarà aquesta problemàtica el procés  
de recuperació econòmica espanyol? 

Ara com ara, les dades apunten al fet que, tot i que les difi
cultats que pateixen les cadenes de subministraments 
poden arribar a llastar el ritme de recuperació, no sembla 

que hagin de fer que la recuperació descarrili. Una mostra 
d’això és la dada del PIB del 4T 2021, que va presentar un 
creixement elevat (del 2% intertrimestral), impulsat, en 
bona part, per la inversió en béns d’equipament, en un con
text d’escassetat elevada de subministraments. Així mateix, 
tal com ho mostren les dades d’afiliació, al gener, l’ocupació 
va continuar creixent a un bon ritme.3 L’afiliació va mantenir 
el to fins i tot al sector més afectat per l’escassetat de mate
rials, la indústria, on va créixer el 2,7% interanual i va superar 
el creixement interanual del 4T 2021 (el 2,3%). Per la seva 
banda, tot i que amb dades una mica més endarrerides, l’ín
 dex de producció del sector manufacturer va créixer el 0,6% 
en el 2S 2021, període en què es van intensificar els colls 
d’ampolla, en relació amb el 1S 2021.4 Un avanç tímid, però 
un avanç, malgrat tot. D’aquesta manera, tot sembla indicar 
que la recuperació tindrà continuïtat en el 1T 2022, tot i que 
a un ritme més moderat que el del trimestre anterior, a cau
sa de l’impacte de la sisena onada de contagis. 

Així i tot, les distorsions en les cadenes de subministraments 
pressionen els preus de producció a l’alça. Es tracta d’una 
dinàmica que podria exacerbar un dels riscos més rellevants 
en l’actualitat, el de les pressions inflacionistes en els preus 
al consum. I això podria tenir derivades pernicioses per al 
creixement. 

Oriol Carreras

Factors limitatius en la producció de manufactures: escassetat de materials o d’equipament
(% d’empreses de cada indústria)

Zona de l’euro Alemanya França Espanya Itàlia

Indústria de l’alimentació 33 67 35 5 6

Fabricació de begudes 22 20 25 25 13

Indústria del tabac 0 0

Indústria tèxtil 31 72 38 11 8

Confecció de peces de roba 15 58 11 1 8

Indústria del cuir i del calçat 9 54 2 14 5

Indústria de la fusta i el suro, llevat dels mobles; cistelleria i esparteria 38 49 81 11 17

Indústria del paper 49 79 47 39 23

Arts gràfiques i reproducció de suports gravats 48 93 39 24 16

Coqueria i refinatge de petroli 29 87 4 0 6

Indústria química 46 75 37 19 32

Fabricació de productes farmacèutics 42 52 10 4 8

Fabricació de productes de cautxú i plàstics 56 94 58 17 20

Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics 32 55 28 25 9

Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges 33 54 31 9 9

Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i d’equipament 45 77 50 43 15

Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 73 100 63 53 30

Fabricació de material i d’equipament electrònic 85 100 80 55 33

Fabricació de maquinària i d’equipament N.C.A.P. 81 98 75 18 31

Fabricació de vehicles de motor, remolc i semiremolc 79 91 81 65 33

Fabricació d’altre material de transport 35 14 14 14

Fabricació de mobles 53 77 63 8 27

Altres indústries manufactureres 52 98 20 14 8

Reparació i instal·lació de maquinària i d’equipament 57 44 58 14

Total manufactures 54 89 42 25 24

  Valor < Mitjana del sector    Mitjana del sector < Valor < Mitjana  
del sector + 3 desv. típiques

   Valor > Mitjana del sector +  
3 desv. típiques

   Valor > Mitjana del sector + 3 desv. 
típiques i Valor > Valor total manufactures

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

2. Hi ha sectors, en alguns països, que no estan informats a l’enquesta. 
Aquestes cel·les apareixen en blanc i sense número. 

3. Vegeu la NB a www.caixabankresearch.com. 
4. Dades disponibles fins al novembre del 2021.

https://www.caixabankresearch.com/ca/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/espana/mercado-laboral-mantiene-buen
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Indicadors d’activitat i ocupació
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Indústria
Índex de producció industrial –9,4 ... 3,0 27,9 1,7 ... 4,8 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –14,0 0,4 –7,3 2,5 2,1 4,4 2,4 5,3 6,1
PMI de manufactures (valor) 47,5 57,0 53,0 59,2 58,9 56,9 57,1 56,2 ...

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –12,8 ... –19,1 –1,8 15,0 ... 22,8 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) –12,5 ... –17,3 0,6 22,2 ... 32,2 ... ...
Preu de l’habitatge 2,1 ... 0,9 3,3 4,2 ... ... ... ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) –36,9 ... –85,5 –81,3 –52,7 ... 27,6 ... ...
PMI de serveis (valor) 40,3 55,0 44,3 58,8 59,6 57,4 59,8 55,8 ...

Consum
Vendes comerç al detall –7,1 5,1 –0,4 20,4 –0,3 0,6 5,1 –2,3 ...
Matriculacions d’automòbils –29,3 158,0 12,7 661,0 –24,5 –17,1 –12,3 –18,7 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –22,8 –13,3 –22,1 –11,1 –9,1 –10,8 –12,5 –13,1 –12,0

Mercat de treball
Població ocupada 1 –2,9 3,0 –2,4 5,7 4,5 4,3 ... ... ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 15,5 14,8 16,0 15,3 14,6 13,3 ... ... ...
Afiliats a la Seguretat Social 2 –2,0 2,5 –1,4 3,9 3,8 3,9 3,8 4,1 ...

PIB –10,8 5,0 –4,3 17,7 3,4 5,2 – – –

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

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

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

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

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –10,0 ... –8,1 8,7 15,2 ... 19,5 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –14,7 ... –14,0 3,3 13,5 ... 21,1 ... ...

Saldo corrent 9,3 ... 8,3 9,4 11,6 ... 10,7 ... ...
Béns i serveis 16,5 ... 16,0 17,0 19,7 ... 19,4 ... ...
Rendes primàries i secundàries –7,3 ... –7,6 –7,7 –8,2 ... –8,8 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 13,7 ... 12,7 15,7 19,7 ... 19,7 ... ...

Crèdit i dipòsits dels sectors no financers 3

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

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Dipòsits
Dipòsits de llars i empreses 7,5 ... 8,9 4,9 4,8 5,8 5,7 6,6 ...

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

Dipòsits d’AP 1,0 ... 11,2 16,3 15,1 19,5 18,1 20,3 ...
TOTAL 7,1 ... 9,1 5,5 5,5 6,7 6,6 7,4 ...

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

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

Administracions públiques 3,0 ... 9,5 17,4 22,7 11,5 12,4 5,5 ...
TOTAL 1,3 ... 2,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 ...

Taxa de morositat (%)4 4,5 ... 4,5 4,5 4,4 ... 4,3 ... ...

Notes: 1. Estimació de l’EPA. 2. Dades mitjanes mensuals. 3. Dades agregades del sector bancari espanyol i residents a Espanya. 4. Dada fi del període. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Economia, el Ministeri de Foment, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, l’Institut Nacional d’Estadística, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, 
Markit, la Comissió Europea, el Departament de Duanes i Impostos Especials i el Banc d’Espanya.
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El creixement del PIB portuguès  
es va acostar al 5% el 2021 

L’avanç del PIB en el 4T 2021 va sorprendre positivament. La 
primera estimació indica que el PIB va créixer l’1,6% intertri-
mestral i el 5,8% interanual en el 4T 2021, la qual cosa situa el 
creixement en el conjunt del 2021 en el 4,9%. El bon resultat de 
l’últim trimestre hauria rebut el suport del dinamisme del con-
sum, impulsat per l’acumulació d’estalvi durant els confina-
ments i pel bon comportament de les exportacions de béns i de 
serveis turístics. De cara al 2022, només hi ha informació sobre 
el sentiment dels agents econòmics, que revelen comporta-
ments mixtos. Els sectors de la indústria i dels serveis es mos-
tren més cauts al començament del 2022, mentre que, a la 
construcció i al comerç, la confiança ha millorat. De la mateixa 
manera, les famílies es mostren més optimistes al comença-
ment de l’any, la qual cosa fa que el consum continuï sent un 
dels principals impulsors del creixement. Mentrestant, sembla 
que la situació pandèmica entra en una nova etapa. Malgrat 
que el nombre de nous casos va batre successius rècords al 
gener, la pressió hospitalària és molt més moderada que en 
anteriors onades de contagis, amb una ocupació de les UCI 
associada a la COVID situada al voltant del 15% de la capacitat 
de l’SNS. Sembla també que la letalitat ha millorat, amb un 
nombre de defuncions a l’alça, però que amb prou feines repre-
senta el 20% de les registrades un any enrere. 

La inflació s’accelera al començament del 2022. En un moment 
en què les enquestes de conjuntura a les empreses de la indústria 
de béns de consum assenyalen uns nivells màxims històrics d’ex-
pectatives de preus a tres mesos, la dada d’avanç de la inflació al 
gener va confirmar aquesta tendència amb un repunt de 6 dèci-
mes, fins al 3,3%. El component energètic continua pressionant a 
l’alça, pels efectes de base, per l’augment de les tensions geopo-
lítiques a Ucraïna, que s’han reflectit en el preu del Brent, i també 
pel trasllat de l’encariment dels costos energètics al preu final 
d’altres productes. L’any 2021 va tancar amb una inflació mitjana 
anual de l’1,3%. Des del juliol, el component del transport, que 
inclou els combustibles per a automòbils, presenta una inflació 
persistentment per damunt del 5% (va arribar fins i tot al 8,8% al 
novembre). No obstant això, ha estat al desembre quan un major 
nombre de components s’ha situat per damunt del 2%, la qual 
cosa ha empès la inflació al 2,7%. 

El turisme es manté en la senda de la recuperació. Les dades 
disponibles del final del 2021 per al turisme nacional confirmen 
una trajectòria de recuperació superior a la que havíem projec-
tat. De fet, en el conjunt de l’any passat, la xifra d’estades hote-
leres va assolir el 54% del nivell anterior a la pandèmia (una 
mica per damunt del 50% previst per CaixaBank Research). El 
gran motor de la recuperació van ser els turistes residents, que, 
en relació amb el 2019, van ser només el 20% menys, mentre 
que, en els no residents, aquesta bretxa va ser encara del 64%. 
De fet, en regions com l’Algarve o Madeira, el nombre de per-
noctacions per part de turistes residents ja va superar les xifres 
del 2019.
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Dèficit inferior al 4% el 2021? El dèficit públic es va reduir el 
2021 al 4,2% del PIB (en termes de caixa), una xifra substancial-
ment inferior al 5,8% registrat el 2020 i a l’última estimació del 
Govern (el 4,7%). El dèficit en l’òptica oficial (és a dir, en termes 
de comptabilitat nacional) pot haver-se quedat per sota del 
4,0% del PIB, percentatge inferior a la previsió de CaixaBank 
Research (el –4,3% del PIB). El creixement dels ingressos (el 
9,3%) ha superat el de les despeses (el 5,2%), un comporta-
ment que es va beneficiar de l’augment dels ingressos per IRPF, 
per IVA i per aportacions a la Seguretat Social, a més dels 
ingressos derivats de la subhasta de 5G, dels fons europeus i 
dels dividends de la CGD. La despesa, al seu torn, va augmentar, 
principalment, a causa del creixement de les despeses de per-
sonal, de les transferències corrents i de la inversió i adquisició 
de béns i de serveis (on s’inclou l’adquisició de vacunes i de 
tests COVID-19). En conjunt, les mesures COVID hauran assolit 
gairebé el 2,6% del PIB el 2021, xifra superior a la registrada el 
2020 (el 2,3%). D’altra banda, cal assenyalar que el Partit Socia-
lista va guanyar amb majoria absoluta les eleccions legislatives 
del 30 de gener, la qual cosa garanteix un escenari d’estabilitat 
de cara als quatre propers anys. L’elaboració i la presentació de 
la Proposta de Pressupost d’Estat per al 2022 s’espera que sigui 
àgil (haurà d’entrar en vigor a l’abril o al maig), tenint en comp-
te que es presentarà la proposta que es va rebutjar a l’octubre, 
tot i que ajustada amb les últimes dades econòmiques. 

Les necessitats de finançament no cobertes per les compres 
del BCE augmenten en relació amb les del 2020 i el 2021, 
però continuen sent inferiors a les del 2018 i el 2019. Més 
concretament, el 2022, les necessitats de finançament de l’Es-
tat per cobrir el dèficit públic i el venciment de deute a mitjà i a 
llarg termini s’estimen en 24.300 milions d’euros. Per a la seva 
cobertura, el Tresor espera emetre 17.700 milions d’obligacions 
del Tresor. La resta es finançarà amb deute a curt termini, amb 
fons europeus i amb la utilització de dipòsits del Tresor (13.000 
milions d’euros). Malgrat que les necessitats de finançament se 
situen encara per damunt de les del 2018 i el 2019, ja s’obser-
ven indicis del retorn a la consolidació dels comptes públics 
(interrompuda durant la pandèmia), un element fonamental 
per consolidar la confiança del mercat l’any en què el BCE inicia 
la retirada dels estímuls monetaris. Les nostres estimacions 
apunten al fet que les compres d’obligacions per part del BCE el 
2022 es reduiran gairebé fins als 10.000 milions, més o menys la 
meitat dels registres del 2020 i del 2021. Un xifra que cobriria 
en poc més del 40% les necessitats de finançament de l’any 
(molt per sota del 85% i del 90% del 2020 i del 2021, però enca-
ra per damunt dels nivells de cobertura del 2018 i del 2019). 

El crèdit al sector privat no financer acaba l’any creixent. Al 
desembre, la cartera va augmentar el 2,9% interanual, un regis-
tre que s’explica per les empreses (el 2,2% interanual) i pels par-
ticulars (el 3,3% interanual). Destaca el crèdit a l’habitatge,  
l’estoc del qual va créixer el 3,3% interanual, un comportament 
que s’explica pel fort dinamisme de les noves operacions (en la 
data d’elaboració d’aquest article, s’ha publicat que, fins al 
novembre, van augmentar el 38% interanual).
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Indicadors d’activitat i ocupació
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

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

Construcció
Permisos de construcció - habitatge nou  
(nombre d’habitatges) 0,7 ... 47,9 –28,7 –2,4 ... 0,2 ... ...

Compravenda d’habitatges –5,7 ... 0,5 58,3 25,1 ... – – –
Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació) 8,3 8,6 6,2 8,5 8,7 11,0 11,2 11,2 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) –76,2 52,1 –86,7 –74,2 –38,7 52,1 21,2 52,1 ...
Indicador de confiança als serveis (valor) –21,6 –2,9 –19,1 –9,9 5,5 11,9 11,8 14,0 10,7

Consum
Vendes comerç al detall –3,0 4,5 –7,5 16,0 2,8 6,6 10,3 6,5 ...

Indicador coincident del consum privat –6,1 4,1 –1,0 4,4 6,9 6,1 6,1 5,5 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –22,4 –17,2 –24,4 –17,3 –13,6 –13,5 –13,3 –16,4 –18,7
Mercat de treball
Població ocupada –1,9 2,6 –1,3 4,5 4,7 ... 3,1 3,6 ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 7,0 6,6 7,1 6,7 6,1 ... 6,3 5,9 ...
PIB –8,4 4,9 –5,7 16,1 4,2 5,8 – – –

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

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

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

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

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –10,3 ... –8,0 9,5 13,4 ... 15,5 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –14,8 ... –15,7 1,8 10,2 ... 17,3 ... ...

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 0,0 ... 0,1 0,5 1,2 ... 0,6 ... ...

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

2020 2021 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 11/21 12/21 01/22

Dipòsits 1

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

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

Saldo viu de crèdit 1 ...
Sector privat 4,6 2,9 5,1 4,4 4,2 2,9 4,1 2,9 ...

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

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

Taxa de morositat (%) 2 4,9 ... 4,6 4,3 4,0 – – – –

Notes: 1. Residents a Portugal. Les variables de crèdit no inclouen titulitzacions. 2. Dada fi del període.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE de Portugal, Banc de Portugal i Refinitiv.
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Durant l’epicentre de la pandèmia, observem un canvi en els patrons de consum. Amb les importants restriccions sobre l’oci de 
caràcter més social, amb l’augment del teletreball, amb l’educació en remot i amb els nous serveis online, el consum de béns de 
caràcter tecnològic (com els electrònics) va resistir molt bé la caiguda del consum durant la primavera del 2020. Aquesta resistèn-
cia durant el 2020, unida a l’increment del 2021, fa que ens preguntem si som davant un canvi de tendència en els patrons de 
consum de béns tecnològics. O bé si, en canvi, amb la finalització de la pandèmia i amb el retorn a la «normalitat social», tornarem 
als patrons de consum anteriors. 

Resistència i increment de la demanda tecnològica en temps de pandèmia 

El 2020, el comerç global de béns altament tecnològics es va contreure amb prou feines  l’1%, en relació amb una caiguda del 
comerç de manufactures del 8%, la qual cosa mostra la seva resistència en un any marcat per la pandèmia.1 En general, els fluxos 
comercials de béns tecnològics són una bona aproximació (o 
proxy) de la demanda d’aquesta mena de béns, ja que són alta-
ment comercialitzables. Les importacions dels EUA, el mercat 
de consumidors més gran del món, són una proxy de la deman-
da mundial.2 

Si analitzem les importacions altament tecnològiques 
nord-americanes, veiem que es van contreure una mica menys 
de l’1% el 2020, en relació amb el −6,3% de les importacions 
totals de manufactures, un comportament molt similar al dels 
fluxos globals esmentats.3 Cal destacar que aquesta disparitat 
entre l’evolució dels béns tecnològics i l’evolució total de les 
manufactures el 2020 va ser un canvi substancial en relació 
amb la tendència històrica que mostraven els dos tipus de flu-
xos comercials als EUA, amb creixements molt semblants des 
de l’any 2000 (vegeu el primer gràfic). 

Arribats a aquest punt, el següent pas seria analitzar si el canvi 
del 2020, cap a un increment clar de la demanda de béns de 
caràcter tecnològic en relació amb qualsevol altra mena de 
béns i de serveis, s’ha mantingut al llarg del 2021. En aquest 
sentit, i segons les dades preliminars de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (WIPO, per les sigles en anglès), sem-
bla ser que, durant els primers compassos del 2021, així va ser. Les importacions nord-americanes altament tecnològiques també 
van continuar avançant de manera substancial el 2021. De fet, es van situar clarament per damunt de la mitjana del 2019 al final 
del 2021, tot i que, en aquest període, la resta de les importacions de béns van tancar gairebé per complet la bretxa que es va 
obrir el 2020 amb les importacions de béns tecnològics (vegeu el segon gràfic). 

No obstant això, les excepcionals disrupcions observades en 
les cadenes de subministraments mundials a partir de l’estiu 
de l’any passat fan menys fiables les importacions tecnològi-
ques nord-americanes com a proxy de la fortalesa de la seva 
demanda durant una bona part del 2021 i, fins i tot, del 2022. 
Aquestes disrupcions, precisament, han afectat amb especial 
duresa els béns altament comercialitzables i integrats en les 
cadenes de valor globals, com els tecnològics. En aquest sen-
tit, el ritme d’avanç en aquestes importacions nord-america-
nes hauria estat més intens sense els colls d’ampolla que han 
afectat l’oferta (per la falta de xips, per exemple). 

Així, doncs, haurem d’esperar uns anys per tenir una resposta 
clara sobre el possible canvi de tendència en la demanda 
d’aquesta mena de béns de caràcter tecnològic, quan els desa-
justos entre l’oferta i la demanda s’hagin solucionat i la pandè-
mia hagi remès. No obstant això, sí que podem valorar alguns 
dels possibles elements que podrien propiciar una certa conti-
nuïtat de la major demanda d’aquesta mena de béns.

La demanda global de béns tecnològics: canvi de tendència?
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Factors de suport del boom en la demanda tecnològica 

Diversos factors poden afavorir que la major demanda relativa de béns tecnològics observada durant la pandèmia persisteixi en 
el temps. N’analitzem alguns d’ells (vegeu el tercer gràfic). 

En primer lloc, un augment del teletreball o dels entorns híbrids de treball hauria de donar suport a un major consum de tecno-
logia. Molts de nosaltres, com a treballadors, tindrem dos espais habituals de feina: la clàssica oficina i un nou espai en la calidesa 
de la nostra llar. En aquest context, malgrat que alguns béns 
electrònics aniran de casa a l’oficina i viceversa, uns altres esta-
ran duplicats als dos entorns, la qual cosa, irremeiablement, 
comportarà un increment de la demanda. 

Fins a quin punt serà comú el teletreball i, en conseqüència, fins 
a quin grau donarà suport a aquest element el boom dels béns 
tecnològics és quelcom que encara no sabem. La pandèmia 
encara no ha remès, de manera que les xifres de teletreball 
actuals es podrien moderar. Així mateix, moltes empreses tot 
just comencen a negociar amb els treballadors les noves mane-
res de treballar del futur. Així i tot, algunes enquestes recents 
poden aclarir una mica aquest tema. En concret, una enquesta 
molt representativa de les empreses del Regne Unit estima que 
els treballadors del país passaran del 7% d’hores treballades 
des de casa abans de la pandèmia al 20% en el futur (un canvi 
clar de paradigma).4 

En aquesta mateixa línia, en una nova anàlisi de Nicholas Bloom 
(expert en temes de teletreball de la universitat d’Stanford) 
amb altres coautors, s’identifiquen cinc raons per les quals el 
teletreball ha arribat per quedar-se.5 En primer lloc, les enques-
tes realitzades en el marc de l’estudi mostren que l’experiment 
que ha estat la crisi de la COVID-19 en relació amb el teletreball 
ha donat resultats més positius del que s’esperava. En segon 
lloc, durant la pandèmia, els treballadors i les empreses van dur 
a terme inversions importants en capital físic i humà que facili-
ten l’ús del teletreball en el futur. També, i molt lligat al primer 
factor, s’ha reduït una part de l’estigma que, històricament, 
acompanyava el teletreball: la por al fet que el treballador eva-
dís hores de treball en un entorn remot. En quart lloc, el desig d’evitar espais abarrotats per por a la pandèmia encara perdurarà 
un cert temps. I, finalment, les innovacions tecnològiques habilitadores del teletreball també en facilitaran un major ús d’ara 
endavant. 

Els canvis en les preferències en l’oci, en l’entreteniment i en el consum són un segon factor que impactarà sobre la demanda de 
tecnologia. En concret, malgrat que l’oci i l’entreteniment més social ja s’estan recuperant, gràcies a la vacunació, podrien perdre 
una mica de terreny en relació amb l’entreteniment de caràcter digital, com el relacionat amb els serveis d’streaming. En aquesta 
línia, i segons una enquesta de Deloitte, les persones que teletreballen són més propenses a aquesta mena de serveis i, a més a 
més, compren més online. 

Finalment, la digitalització en sectors com l’educatiu o el de la salut també donaran suport a aquesta tendència d’una major 
demanda de béns tecnològics. Uns sectors educatiu i sanitari més resilients passen per ser més híbrids en la seva manera de 
treballar. La pandèmia va treure de les aules milions d’estudiants, que, sense el suport de les eines digitals, no haurien pogut 
continuar estudiant. De manera semblant, el sector sanitari, lliurat a la lluita contra la COVID-19, també va decidir minimitzar les 
visites mèdiques més rutinàries, la qual cosa va contribuir a impulsar la telemedicina. En aquest sentit, observem com, en nom-
brosos països, s’està potenciant la digitalització d’aquests dos sectors. Així, per exemple, Alemanya dedicarà una mica més del 
25% de les inversions en digitalització del Next Generation EU al sistema sanitari, i, als EUA, l’Administració Biden ja ha dut a terme 
inversions considerables per incrementar l’accés a la telemedicina i planeja nous projectes sota el Build Back Better Plan. Així 
mateix, les inversions en startups digitals de salut a nivell global gairebé es van duplicar el 2021, i els dispositius mèdics portàtils 
també es podrien duplicar en els tres propers anys. 

En definitiva, la COVID-19 podria ser un catalitzador important cap a un canvi de paradigma en el consum en què la demanda de 
béns tecnològics guanyi rellevància. Tot i que encara és aviat per a aquestes afirmacions, les primeres dades disponibles, així com 
les tendències recents en teletreball i en digitalització sectorial, apunten en aquesta direcció. 

Clàudia Canals i Oriol Carreras 
4. Enquesta Decision Maker Panel. 
5. Vegeu Barrero, J. M., Bloom, N. i Davis, S. J. (2021), «Why working from home will stick», National Bureau of Economic Research, núm. w28731. Basat en una enquesta 
a ciutadans dels EUA.

Font: CaixaBank Research.
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Arran del teletreball, de l’educació en remot i de les restriccions imposades a l’entreteniment de caràcter més social, hem obser-
vat un augment del consum de béns de caràcter tecnològic en relació amb la resta de consum. Si al primer article d’aquest Dos-
sier analitzem la demanda mundial d’aquests béns durant la pandèmia i la seva possible persistència post-COVID, en aquest 
article, ens centrem en el cas espanyol. 

El que ens revelen les dades internes del consumidor espanyol 

Com es va comportar el consumidor espanyol durant la pandèmia en termes de demanda de béns tecnològics? Per respondre 
aquesta pregunta, analitzem les dades internes de CaixaBank de compravenda de béns electrònics (altament tecnològics, en 
general) en establiments presencials i via online des del 2018 fins al 2021.1 Aquestes dades les comparem amb el que va succeir 
en el total del consum de béns (exclosa la primera necessitat).2 

El que les dades ens revelen és una notable resistència del con-
sum de béns electrònics. En concret, el consum d’aquesta mena 
de béns amb prou feines es va contreure l’1% el 2020, en relació 
amb la caiguda propera al 13% en el consum de la resta de 
béns. Aquesta divergència en el comportament entre els dos 
tipus de consum no era habitual en el passat: malgrat que els 
béns de caràcter electrònic creixien a un ritme més intens, la 
diferència entre els dos era molt més petita que l’observada el 
2020 (vegeu el primer gràfic). 

De fet, aquesta resistència del consum de béns tecnològics en 
l’auge de la pandèmia el 2020 és coherent amb el que va succeir 
a nivell global, en especial als països avançats, tal com ho analit-
zem al primer article d’aquest mateix Dossier.3 

D’aquesta manera, la següent pregunta, també en el cas espa-
nyol, se centra en la continuïtat d’aquest comportament més 
favorable dels béns de caràcter tecnològic després de la pandè-
mia. I, tot i que no disposem encara d’una resposta definitiva, les 
dades del 2021 ens poden donar algunes pistes. Desafortunadament, l’evolució del consum de béns electrònics es pot haver vist 
afectada més negativament que la resta dels béns per les disrupcions en les cadenes de valor global arran de l’escassetat de submi-
nistraments viscuda des de la meitat del 2021. Per reduir aquest efecte, per al consum de béns electrònics, ens cenyirem a les dades 
fins al juny del 2021, mentre que, per a la categoria més àmplia de béns, utilitzarem les dades disponibles fins al novembre del 2021.4 
Doncs bé, el que observem amb les nostres fonts internes de dades és que el consum d’aquesta mena de béns el 2021 se situava 
encara el 5% per damunt dels nivells del 2019, la qual cosa no succeïa amb el consum general (el 0,4% per sota; vegeu el primer gràfic). 

Així i tot, encara és aviat per assegurar que el consumidor espanyol hagi virat cap a un major consum de béns de caràcter tecno-
lògic. No obstant això, hi ha alguns elements que podrien secundar aquest canvi de tendència. Al següent apartat en discutim 
alguns per al cas específic d’Espanya. 

El futur del teletreball i l’impacte del programa NGEU 

Més enllà de l’auge que presenten les dades recents sobre el consum en béns tecnològics, hi ha altres raons que ens empenyen 
a pensar que es tracta d’una dinàmica que podria perdurar. Entre aquestes raons, destaquem el marcat increment del teletreball 
i també algunes de les actuacions del paquet d’ajudes europeu (NGEU).

La demanda a Espanya de béns tecnològics:  
el dia després de demà

1. Dades totalment anonimitzades per a un total de més de 16 milions d’operacions el 2021. 
2. Per obtenir una aproximació del consum total en béns electrònics, utilitzem les dades internes de compres de béns electrònics a partir de l’ús de targetes de crèdit i 
de dèbit, dels percentatges històrics de tipus de pagament en aquests béns de caràcter durador (principalment, targeta i crèdit al consum), i de les xifres globals de 
creixement de crèdit al consum de béns. Aquest últim element per corregir per l’elevada contracció en aquest crèdit el 2020. Així mateix, comparem amb el consum de 
béns exceptuant els de primera necessitat, ja que aquests últims es van veure molt impactats per les mesures de confinament (de la mateixa manera que els serveis). 
3. Vegeu l’article «La demanda global de béns tecnològics: canvi de tendència?», en aquest mateix Dossier. 
4. El creixement acumulat entre el 2019 i el 2021 del consum de béns electrònics si utilitzem dades fins al novembre del 2021 passa del 4,6% que apareix al primer 
gràfic al –3,4%.
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https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/analisi-conjuntura/demanda-global-bens-tecnologics-canvi-tendencia
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El vincle entre teletreball i demanda de béns tecnològics és àmpliament conegut: per la seva naturalesa, el teletreball precisa 
d’un equipament tecnològic, tangible i intangible, per fer-lo possible. Un ús més intensiu d’aquesta modalitat de treball hauria 
de comportar un augment estructural de la demanda de béns tecnològics, i hi ha diverses raons per pensar que, en el futur, se’n 
farà un ús més intensiu. El segon gràfic mostra l’evolució del teletreball a Espanya. 

Al nostre país, el percentatge d’ocupats que teletreballava de manera ocasional o de manera més intensiva va mostrar una lleu-
gera tendència a l’alça entre el 2006 i el 2019, però l’arribada de la pandèmia en el 2T 2020 va comportar un canvi de paradigma: 
el percentatge d’ocupats que teletreballava es va duplicar amb escreix, i, quan mirem dins el subgrup de treballadors que teletre-
ballen més de la meitat dels dies, el registre es va triplicar. De llavors ençà, el registre ha seguit de prop l’evolució de la pandèmia, 
amb reculades en el teletreball quan la situació epidemiològica ha millorat i augments quan ha empitjorat, però, en qualsevol 
cas, s’ha mantingut àmpliament per damunt del registre del 
2019. L’última xifra disponible, del 4T 2021, mostra un lleuger 
repunt a l’alça, a causa de la irrupció de la sisena onada de con-
tagis, i se situa més del 60% per damunt del registre del 2019. 

D’aquesta manera, tot i que sembla que l’ús intensiu que es va 
fer del teletreball en el punt crític de la pandèmia no tindrà 
continuïtat en el futur, sembla que les dades indiquen que, en 
una situació de relativa normalitat, el teletreball es podria esta-
bilitzar en cotes més elevades a les de la prepandèmia. Alguns 
indicadors apunten en aquesta direcció. Així, segons l’enquesta 
a les empreses espanyoles sobre l’evolució de la seva activitat 
que publica el Banc d’Espanya, el 27% de les empreses preve-
uen continuar fent ús del teletreball en els sis propers mesos.5 
Aquest percentatge és molt similar a l’obtingut en l’edició de 
l’enquesta del 2T (el 30%) i la del 3T 2021 (el 25%).6 

Més enllà del teletreball, altres factors poden continuar impul-
sant la major demanda de béns tecnològics a Espanya. En 
aquest sentit, destaquen les inversions que es contemplen en 
digitalització sota el paraigua dels fons NGEU. El pla espanyol contempla inversions relacionades amb la digitalització per un 
import de 19.600 milions d’euros.7 Per la seva naturalesa, una part considerable d’aquestes inversions serà en béns tecnològics. 
Un exemple és el PERTE anunciat recentment per a la Salut d’Avantguarda. Amb una inversió prevista de 1.469 milions d’euros 
entre el 2021 i el 2023, planteja, entre altres coses, la creació d’una base de dades per al sistema sanitari que permeti la seva 
explotació per millorar la prevenció, el diagnòstic, el tractament, la rehabilitació i la recerca orientada a la salut. Així mateix, es vol 
impulsar la transformació digital de l’assistència sanitària mitjançant l’aplicació de les noves tecnologies digitals a totes aquelles 
activitats que impliquin una relació amb la ciutadania. 

En definitiva, Espanya no ha estat una excepció en el canvi dels patrons de consum durant la pandèmia, amb un biaix clar cap a 
béns de caràcter tecnològic. La resistència en la demanda d’aquesta mena de béns durant el 2020 i el relatiu dinamisme durant 
el 2021 així ho demostren. Així mateix, tot i que encara és aviat per parlar de canvi estructural, és clar que tendències com el 
teletreball o inversions com les previstes sota el paraigua de l’NGEU donaran una certa continuïtat a aquest viratge en el tipus de 
consum. 

Clàudia Canals, Oriol Carreras i Eduard Llorens i Jimeno 

5. Vegeu Izquierdo Peinado, M. (2021), «Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad: noviembre de 2021», Banc d’Espanya, Boletín Económi-
co, núm. 4. 
6. Així mateix, diferents enquestes i estudis també donen suport a aquest major entorn de teletreball en el futur. Vegeu l’article «La demanda global de béns tecnolò-
gics: canvi de tendència?», en aquest mateix Dossier. 
7. Vegeu els articles del Dossier «Fons europeus NGEU: la gran palanca per al salt digital», a l’IM09/2021.
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A l’article anterior, presentem al lector l’evolució de la demanda de béns electrònics a Espanya, des d’una perspectiva agregada, 
mitjançant l’ús de les dades internes, degudament anonimitzades, de CaixaBank. En aquest article, analitzarem el comportament 
d’aquesta demanda en funció de diferents talls sociodemogràfics.1 

La demanda en funció dels trams d’edat 

Al primer gràfic, mostrem l’evolució de la despesa en béns 
electrònics a Espanya en funció de quatre trams d’edat. 

En el període anterior a la crisi de la COVID-19, es pot observar 
una diferència clara entre el comportament del segment més 
jove dels consumidors i la resta: el creixement de la despesa 
del segment més jove era molt superior al de la resta, amb una 
diferència de creixement de 10 p. p. entre aquest segment i la 
mitjana ponderada de la resta. De tota manera, tots els seg-
ments presentaven registres positius.

Amb l’arribada de la crisi de la COVID-19, es pot observar que el 
comportament de la despesa va estar molt correlacionat amb 
l’edat. A més edat, pitjor va ser l’evolució de la despesa en 
aquesta tipologia de béns. Finalment, la recuperació durant el 
2021 va ser molt notable en tots els trams, de manera que, 
durant la primera meitat del 2021, la despesa es va situar, en 
tots els trams, per damunt dels nivells del 2019. No obstant 
això, persisteixen diferències notables entre els diferents seg-
ments: en el cas de la població entre els 16 i els 29 anys, la despesa es va situar àmpliament per damunt (més del 15%), mentre 
que, entre els 30 i els 64 anys, el registre es va situar gairebé el 5% per damunt. De manera una mica sorprenent, destaca la recu-
peració de la despesa en béns electrònics al tram dels més grans de 65 anys: tot i ser el segment amb les majors caigudes el 2020, 

la seva despesa es va situar, durant la primera meitat del 2021, 
gairebé el 10% per damunt dels nivells del 2019, 6 p. p. més que 
els de la franja de 30 a 64 anys. 

Hem destacat la relació inversa entre edat i despesa en béns 
electrònics que es va produir durant el 2020. Aquesta relació 
sorprèn perquè no sembla que tingui lloc d’una manera tan 
clara en els anys anteriors a la crisi: tot i que és veritat que el 
segment més jove mostrava un creixement de la despesa en 
aquesta tipologia de béns més elevat que el de la resta de 
trams, això no és així quan comparem la resta dels segments 
d’edats entre si. Per exemple, el creixement mitjà de la despesa 
en la franja dels 30 als 49 anys era molt semblant al de la franja 
dels més grans de 65 el 2018 i el 2019, i no així el 2020.

Una possible explicació de la relació entre edat i despesa en 
béns electrònics el 2020 és que, a més edat, s’observa un menor 
ús de l’e-commerce.2 Així, quan mirem el comportament de la 

Característiques de la demanda de béns electrònics a Espanya
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1. Per obtenir una aproximació del consum total en béns electrònics, utilitzem les dades internes de compres de béns electrònics a partir de l’ús de targetes 
de crèdit i de dèbit, dels percentatges històrics de tipus de pagament en aquests béns de caràcter durador (principalment, targeta i crèdit al consum), i de les 
xifres globals de creixement del crèdit al consum de béns. Aquest últim element per corregir per l’elevada contracció en aquest crèdit el 2020. En els diferents 
talls sociodemogràfics, aplicarem aquesta última correcció de manera simètrica, ja que no disposem del nivell de detall necessari per diferenciar entre els 
diferents talls. 
2. Vegeu l’article « La transició cap a l’e-commerce durant la pandèmia: tots per igual?», al Dossier de l’IM05/2021.
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despesa en béns electrònics a nivell mensual el 2020, destaca 
la diferència entre el primer i el segon semestres del 2020 
(vegeu el segon gràfic). Al segment dels 16 als 29 anys, la des-
pesa va créixer a taxes elevades en les dues meitats de l’any, la 
qual cosa apunta a un ús intens del canal e-commerce durant la 
primera meitat del 2020, atesa la impossibilitat de consumir en 
presencial des de la segona meitat de març fins al juny del 
2020 a causa de les mesures de confinament. En canvi, als 
altres segments d’edat, s’observen caigudes molt més inten-
ses de la despesa en el primer semestre del 2020 que en el 
segon, i de magnitud més elevada com més gran és el tram 
d’edat. Aquest comportament suggereix que el menor recurs 
al canal e-commerce a mesura que ens movem cap a trams 
més elevats d’edat va repercutir de forma negativa sobre les 
decisions de despesa. 

La situació geogràfica i les rendes salarials importen? 

En segon lloc, analitzem el comportament de la despesa en 
béns electrònics tenint en compte si l’efectuen persones que 
viuen en àrees rurals o en àrees urbanes.3 Tal com ho mostrem al tercer gràfic, no observem diferències substancials entre els dos 
grups. En el període precrisi, els dos grups mostraven un ritme de creixement de la despesa molt similar. El 2020, va aguantar 
millor la despesa a les àrees rurals que a les urbanes, però la diferència de magnitud entre les dues, només d’1 p. p., no és suficient 
per concloure que va haver-hi un comportament diferenciat. A més a més, la major recuperació de la despesa a les àrees urbanes 
durant el primer semestre del 2021 va permetre tancar, i fins i tot revertir, la bretxa que es va obrir el 2020. 

Finalment, les dades tampoc mostren diferències notables quan mirem el comportament de la despesa en béns electrònics en 
funció dels salaris. En particular, el 2020, el creixement de la despesa a la franja salarial inferior als 1.000 euros al mes va ser del 
0,0%; a la franja salarial dels 1.000 als 2.000 euros al mes, del –1,4%, i, a la franja salarial superior als 2.000 euros al mes, del 
+0,9%.4 Aquest resultat és sorprenent quan tenim en compte que, el 2020, el treball en remot, un dels motius que podria haver 
impulsat la demanda de béns electrònics, va ser més intensiu als grups de població amb ingressos salarials més alts.5 Una raó que 
podria explicar l’absència d’una relació clara entre la despesa en béns electrònics i el salari és que les nostres dades capturen 
només la despesa efectuada per persones físiques, mentre que, possiblement, una bona part de les inversions que es van realit-
zar per fer ús del teletreball les van realitzar persones jurídiques (empreses).6 En canvi, la despesa que es pogués realitzar en béns 
de tipus tecnològic vinculats a l’oci per compensar les restriccions imposades sobre l’entreteniment de caràcter més social –una 
altra de les probables fonts que ha pogut impulsar el consum de béns electrònics– possiblement era més uniforme en la distri-
bució de la renda. 

En definitiva, les dades mostren que el comportament de la demanda de béns tecnològics és diferent en funció dels trams d’edat 
dels consumidors, i les diferències es van intensificar encara més durant el 2020, possiblement per la menor implantació de 
l’e-commerce entre els trams de més edat. No obstant això, les dades no mostren un comportament diferencial de la demanda 
quan tenim en compte si provenia d’àmbits rurals o d’àmbits urbans o quan considerem el nivell salarial. 

Clàudia Canals, Oriol Carreras i Eduard Llorens i Jimeno 

3. Es defineix municipi rural si té menys de 30.000 habitants o si té menys de 100 habitants per quilòmetre quadrat. Tot el que no es classifiqui d’aquesta manera es 
classifica com urbà.
4. Les dades internes no inclouen com a salari els ajuts percebuts per ERTO. Per controlar per aquesta casuística, el 2020 assignem a cada observació el rang salarial 
corresponent en funció del salari mitjà anual observat el 2019, independentment del salari observat el 2020.
5. Vegeu, per exemple, Barrero, J. M., Bloom, N. i Davis, S. J. (2021), «Why working from home will stick». National Bureau of Economic Research. 
6. Per exemple, és habitual que sigui l’empresa la que proveeixi al treballador d’un dispositiu portàtil amb la finalitat de treballar en remot.
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Als anteriors articles d’aquest mateix Dossier, hem analitzat l’elevada demanda de béns de caràcter tecnològic durant l’epicentre 
de la pandèmia, així com diferents factors que podrien afavorir aquesta tendència a mitjà termini. Però, davant un augment de la 
demanda estructural de béns tecnològics, l’oferta està preparada per assumir-lo? Això és precisament el que ens preguntem en 
aquest últim article, en el qual ens centrem en el cas dels xips. 

Oferta: l’esforç dels dos últims anys... insuficient 

El 2021, els problemes de proveïment de subministraments (o colls d’ampolla) no han parat de copar titulars econòmics. De tots, 
ha destacat la falta de xips (o semiconductors), que ha provocat molts maldecaps a nombrosos sectors, entre els quals cal esmen-

tar l’automobilístic, molt rellevant en l’entramat industrial 
europeu. 

No obstant això, els productors de semiconductors i d’altres 
béns de caràcter tecnològic no han estat de braços plegats 
davant l’increment de la demanda des del 2020 i davant l’es-
cassetat evident a partir del 2021. Tot el contrari. Així, per 
exemple, Taiwan, un dels principals productors de xips del 
món, ha incrementat de forma molt notable la producció el 
2020 i el 2021: les seves exportacions de xips van créixer el 20% 
anual de mitjana, en relació amb una taxa del 10% anual en els 
20 anys anteriors (vegeu el primer gràfic).1 En la mateixa línia, 
les exportacions xineses de béns altament tecnològics també 
han crescut en els dos últims anys molt per damunt de la mitja-
na dels 10 anys anteriors (el 16,4% en la mitjana del 2020-2021, 
en relació amb el 4,6% en la mitjana del 2010-2019).2 

Malgrat l’esforç realitzat per incrementar l’oferta de béns tec-
nològics per part de les principals economies productores, ha 

estat insuficient per tancar la bretxa existent amb la pròspera demanda. A això cal afegir els problemes de transport i logístics 
derivats de l’elevat trànsit de mercaderies en aquest entorn pandèmic. 

Les polítiques que auguren un canvi en l’oferta de xips... però a mitjà termini i amb dubtes 

Entre molts altres aspectes, la pandèmia ha ressaltat la necessitat d’accelerar la transformació digital de les economies. Els països 
més digitalitzats i tecnològicament més avançats han estat capaços de trampejar millor l’actual crisi econòmico-sanitària. En 
aquest sentit, la majoria de les grans economies ja han presentat plans per impulsar el canvi digital. La UE no és l’excepció, i, tal 
com ho hem discutit en un article recent,3 una bona part dels fons NGEU es destinaran, precisament, a aquesta transició digital 
d’Europa. 

Entre les diferents palanques de canvi digital, volem destacar la importància de l’European Chips Act, ja que es tracta d’una llei 
que pretén mitigar el problema de l’escassetat i de la dependència estrangera dels semiconductors a la regió europea (una entra-
da clau en els béns tecnològics). «Sobirania tecnològica» i «Autonomia estratègica europea» són dos dels lemes més escoltats 
quan es parla de política industrial i comercial a Europa. I és que, en el cas dels xips, cal esmentar que el 75% de la seva producció 
es concentra a l’est asiàtic, amb Taiwan i Corea del Sud com a principals productors, en especial dels semiconductors més sofisti-
cats (vegeu el segon gràfic).

En aquest sentit, la UE presentarà el 2022 una proposta d’aquesta llei sobre els semiconductors, que, amb una inversió prevista 
entre 20.000 i 30.000 milions d’euros fins al 2030, permeti duplicar la rellevància europea en la producció global de xips (del 9% 

L’oferta global de xips: de disrupcions i de noves tendències

1. Les exportacions de béns de caràcter tecnològic dels principals països productors són una bona aproximació (proxy) de l’oferta mundial d’aquesta mena de 
béns. De manera semblant, al primer article d’aquest mateix Dossier, les importacions dels principals consumidors d’aquests béns són una proxy per a la demanda 
mundial. 
2. Segons les dades mensuals de les estadístiques de duanes xineses. El Banc Mundial també proporciona dades d’exportacions altament tecnològiques xineses fins 
al 2020, i els resultats són coherents amb les dades aportades per les estadístiques nacionals. 
3. Vegeu l’article «NGEU: comparativa internacional de les inversions en noves tecnologies dels plans de recuperació», al Dossier de l’IM09/2021.
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actual al 20%), en especial dels més sofisticats. Es tracta d’uns 
objectius de major autosuficiència i sofisticació ambiciosos i 
compartits per molts altres països. Així, als EUA, tenim la CHIPS 
for America Act i la FABS Act, que també han d’augmentar la 
capacitat productiva nord-americana, amb una inversió previs-
ta de 50.000 milions de dòlars en cinc anys (uns 44.000 milions 
d’euros); la Xina ha fet costat al sector dels semiconductors amb 
180.000 milions de dòlars (uns 160.000 milions d’euros) des del 
2015 i té com a objectiu produir el 80% de les seves necessitats 
domèstiques de xips el 2030, i fins i tot Corea del Sud ha anun-
ciat una inversió de 400.000 milions de dòlars (uns 355.000 mi- 
lions d’euros) fins al 2030. 

Davant aquest desplegament de recursos, sembla assegurat 
un increment considerable de la capacitat productiva global 
de xips. Però això no passarà a curt termini. Construir una plan-
ta de fabricació de semiconductors implica una inversió de 
milers de milions de dòlars (uns 20.000 milions de dòlars les 
més sofisticades) i sol trigar uns dos anys (si no més) a ser operativa. D’altra banda, sorgeixen diferents dubtes sobre la política de 
xips que, pel que sembla, seguirà la UE. En primer lloc, les inversions planejades al si de la Unió són modestes si tenim en compte 
que Corea del Sud, líder al costat de Taiwan en la producció, té com a objectiu invertir fins a 10 vegades més en el mateix període, 
o que la Xina ha invertit fins a cinc vegades més en els sis últims anys. 

En segon lloc, Europa ha posat el focus en els xips més complexos, que no solament requereixen inversions econòmiques més 
elevades, sinó que exigeixen un know-how que només s’obté amb l’experiència, com la que tenen països com Corea o Taiwan.4 A 
més a més, el sector automobilístic, un dels més afectats a Europa en aquesta crisi de subministraments de semiconductors, no 
és un demandant intensiu d’aquesta mena de xips més complexos. Potser una estratègia de producció més vinculada a les neces-
sitats domèstiques de la regió podria donar resultats més profitosos en termes d’un cert grau d’autonomia a mitjà termini.5 I 
parlem d’«un cert grau d’autonomia», ja que, en un sector tan tecnològicament avançat, on s’utilitzen nombroses primeres matè-
ries i maquinària molt sofisticada i on els canvis en les especificacions són constants, un no pot pretendre desvincular-se de les 
cadenes globals. Desvincular-se d’aquestes cadenes globals en la producció de xips comportaria un increment dels preus en el 
rang del 35% al 65%, segons les estimacions de Boston Consulting Group.6 

Finalment, en un món on la tecnologia continuarà avançant amb passes de gegant i on les tensions geopolítiques no han deixat 
d’escalar, la potenciació d’una força laboral tecnològicament preparada i la col·laboració amb regions a la frontera tecnològica i 
afins en termes geopolítics, com ho poden ser els EUA, són estratègies que la nostra regió també ha de considerar. 

Clàudia Canals i Oriol Carreras

4. Vegeu l’article «Les polítiques públiques al servei de la difusió tecnològica», al Dossier de l’IM09/2021, per entendre una mica millor la rellevància del know-how en 
l’adquisició i en la difusió de la tecnologia. 
5. Vegeu (2021). «Semiconductor Strategy for Germany and Europe». ZVEI Discussion Paper. 
6. Vegeu (2021). «Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era». Abril. Boston Consulting Group i SIA.
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Notes Breus d’Actualitat 
Econòmica i Financera  

Valoració dels principals 
indicadors macroeconòmics 
d’Espanya, Portugal, la zona 
de l’euro, EUA i la Xina, i de les reunions  
del Banc Central Europeu i de la Reserva 
Federal. 

El preu de l’energia: 
present i futur

En el Dossier de gener 
s’analitzen alguns dels 
elements que expliquen 
l’elevada pujada de preus de 
l’energia que s’ha esdevingut 
a Europa, com es construeix el mercat  
elèctric a Espanya i a Portugal, i l’impacte  
de l’augment dels preus de l’electricitat  
en els rebuts de la llum dels consumidors 
particulars.

Espanya: «Els preus de  
la llum estan pels núvols,  
i l’import del seu rebut?»

Analitzem els rebuts 
d’electricitat particulars 
domiciliats a CaixaBank per veure com  
va afectar l’augment dels preus en l’economia 
de les famílies espanyoles.

Monitor COVID-19

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

Informe Immobiliari  
1S 2022 

Després del xoc inicial per 
l’esclat de la crisi sanitària,  
el sector immobiliari s’ha 
recuperat en temps rècord  
i s’espera que mantingui el 
vigor els propers mesos, malgrat els reptes  
a què s’enfronta l’economia.

Informe de Turisme  
1S 2022

Gràcies a l’intens procés  
de recuperació que va 
experimentar el sector turístic 
a l’estiu, els indicadors 
d’activitat turística publicats 
fins al mes de desembre no mostraven 
senyals d’esgotament. No obstant això, 
aquesta bona tendència ha d’afrontar  
de nou una nova onada de contagis.
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