
 

 

1 

 

                        Pols Econòmic 
Del 25 d’abril a l’1 de maig del 2022 

 

www.caixabankresearch.com 

 

Economia espanyola  

El creixement del PIB a Espanya es va moderar en un primer trimestre en un entorn exigent. El PIB va créixer un 0,3% 
intertrimestral en el 1T 2022 (6,4% interanual), un registre molt inferior al del trimestre anterior (2,2% intertrimestral) 
i lleugerament per sota del previst (0,5%, segons CaixaBank Research). Amb aquesta dada, el PIB s ’emplaça un 3,4% 
per sota del nivell prepandèmia (4T 2019). És una dada modesta però que s ’emmarca en un trimestre condicionat, al 
tram inicial, pels efectes de la variant òmicron i, al tram final, pels efectes de l’esclat del conflicte bèl·lic a Ucraïna. La 
composició del PIB presenta resultats mixtos. L’avenç es va sustentar en el creixement de la inversió i de les 
exportacions (tots dos van créixer el 3,4% intertrimestral). En contraposició, el consum privat va recular de manera 
marcada, un 3,7% intertrimestral. Sens dubte, el context d’elevada incertesa i l’augment dels preus de l’energia han 
fet efecte en el consum de les llars. Per la seva banda, al març, l’índex de comerç al detall va recular el 3,8% 
intermensual, una caiguda pronunciada que ajuda a explicar la mala dada de consum privat que es desprèn de la 
publicació de la dada del PIB (vegeu la Nota Breve). 

La inflació general es va moderar fins al 8,4% a l’abril (9,8% al març). Tot i la moderació de la dada, es tracta del segon 
valor més alt de les últimes tres dècades, només superat pel registre del març. En canvi, la inflació subjacent va 
augmentar significativament fins al 4,4% (3,4% al març), el valor més alt de la sèrie des del 1995. Segons explica l’INE, 
a la dada d’abril destaquen els descensos dels preus de l’electricitat i els carburants i, en sentit contrari, l’augment dels 
preus dels aliments i les begudes no alcohòliques. En aquest sentit, mentre que la inflació general podria haver assolit 
el seu màxim al març, la inflació subjacent encara té recorregut a l’alça (vegeu la Nota Breve). A la zona de l’euro, per 
la seva banda, la inflació general va augmentar en 1 dècima, fins al 7,5%, mentre que la subjacent ho va fer en 6 
dècimes, fins al 3,5%. Aquestes dades suggereixen que l’augment dels preus energètics s’està contagiant a la resta de 
components de la cistella de consum, cosa que convida el BCE a mantenir la intenció de normalitzar la política 
monetària. 

A Espanya, el mercat laboral va mostrar una notable resiliència malgrat un context advers en el 1T 2022. Si bé la xifra 
d’ocupats segons l’EPA va baixar en el trimestre en 100.200 persones (cosa que estacionalment sempre passa en el 
primer trimestre en finalitzar la campanya nadalenca), en termes desestacionalitzats, l’ocupació va créixer un 1,08%, 
fet que gairebé no suposa una lleu desacceleració respecte a l’1,16% del 4T 2021. Un altre aspecte positiu dels resultats 
de l’EPA ha estat la caiguda de la temporalitat. Així, mentre que els assalariats amb contracte indefinit van augmentar 
en 164.100, els de contracte temporal es van reduir en 209.800. Per part seva, l’atur va augmentar en gairebé 71.000 
persones, fins als 3.174.700, encara que en termes desestacionalitzats es va reduir un 0,89% trimestral. La taxa d’atur 
se situa en el 13,65% de la població activa, 2,4 p. p. menys que fa un any, i també per sota del nivell prepandèmia 
(13,8%) (vegeu la Nota Breve). 

http://www.caixabankresearch.com/
https://www.caixabankresearch.com/ca/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/espana/crecimiento-del-pib-se-modera
https://www.caixabankresearch.com/ca/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/espana/inflacion-del-84-abril-elevada
https://www.caixabankresearch.com/ca/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/espana/mercado-laboral-resiste-pese
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El Govern rebaixa la previsió de creixement econòmic per al 2022. El Govern va actualitzar les previsions 
macroeconòmiques per a la nostra economia, situant el creixement del PIB en el 4,3% el 2022. Es tracta d’una xifra 
molt similar a la previsió que fem servir des de CaixaBank Research ( 4,2%), i suposa una retallada de 2,7 p. p. a  causa 
de l’impacte advers de la guerra d’Ucraïna. Tot i aquesta rebaixa, el Govern ha mantingut la seva previsió de dèficit 
públic per al 2022 en el 5,0% del PIB, com a conseqüència de la bona evolució que espera en els ingressos públics, i 
espera reduir-lo fins al 3,9% el 2023. El deute públic se situaria el 2022 en el 115,2% del PIB (previsió anterior, del 
115,1%). 

Economia internacional  

El creixement del PIB de la zona de l’euro aconsegueix mantenir-se en terreny positiu en el 1T 2022, malgrat la guerra 
a Ucraïna. De fet, l’economia de la zona de l’euro va avançar un 0,2% intertrimestral (en línia amb les nostres 
previsions) i un 5,0% en termes interanuals (vegeu la Nota Breve). L’evolució per països va ser desigual. Així, França va 
decebre en estancar-se (0,0% intertrimestral davant del 0,2% que anticipàvem); Espanya va créixer un 0,3%, menys 
del que esperàvem (vegeu la secció d’Economia espanyola), i Itàlia va caure més del que preveiem (−0,2% davant del 
−0,1% previst). Mentrestant, Alemanya ens va sorprendre positivament en créixer un 0,2% (contemplàvem una 
caiguda modesta), tot i que encara no ha recuperat el seu nivell pre-COVID. Per la seva banda, Portugal va anotar un 
creixement destacable del 2,6% intertrimestral (vegeu la notícia més avall). Tot i la dada relativament positiva per a 
l’agregat de la regió, l’impacte de la guerra a Ucraïna es deixarà sentir amb més intensitat en el 2T 2022, tal com 
apunten els primers indicadors de confiança per al mes d’abril. En aquest context, la inflació general d’abril només va 
pujar 0,1 p. p. fins al 7,5% (vegeu la secció d’Economia espanyola).  

http://www.caixabankresearch.com/
https://www.caixabankresearch.com/ca/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/internacional/crecimiento-del-pib
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El PIB nord-americà va caure en el 1T 2022, però la demanda interna va resistir. El PIB es va contreure un 0,4% 
intertrimestral (3,6% interanual), fet que contrasta amb l’avenç de l’1,7% intertrimestral en el 4T 2021. La notable 
pèrdua de vigor, però, va estar molt afectada per una contribució negativa del sector extern i de la variació 
d’existències. Sense aquests components, la demanda interna va mantenir el ritme de creixement a cotes 
considerables, cosa que reflecteix el bon exercici de la inversió empresarial i la resiliència del consum privat, afavorit 
pel bon comportament del mercat laboral i l’estalvi acumulat els darrers anys, i malgrat el brot d’òmicron de principis 
d’any. Amb vista al 2T 2022, les dades mensuals continuen aguantant el context d’incertesa, encara que els riscos sobre 
l’economia continuen sent significatius i se centren al voltant de l’evolució de la pandèmia, la resolució dels colls 
d’ampolla i les tensions inflacionistes (vegeu la Nota Breve). Per contra, l’economia mexicana sí que va complir amb 
les expectatives del consens d’analistes i va créixer un 1,6% en termes interanuals els tres primers mesos del 2022 
(enfront de l’1,1% en el 4T 2021), gràcies a la millora de l’activitat industrial i el comerç. Tot i això, l’enduriment de la 
política monetària per intentar solucionar l’escalada de la inflació i l’evolució de l’economia nord-americana podrien 
limitar el ritme de recuperació del PIB de cara als propers trimestres.  

Forts senyals de contracció de l’economia xinesa a l’abril. L’índex PMI manufacturer oficial de la Xina va caure fins als 

47,4 punts a l’abril (49,5 al març), el nivell més baix des del febrer del 2020, fet que confirma l’alentiment econòmic 
del país. L’índex PMI manufacturer Caixin mostra també un deteriorament important de la confiança empresarial, amb 
una caiguda des dels 48,1 punts fins als 46,0. Mantenint una estricta política COVID zero, l’Executiu xinès ha imposat 
confinaments en dotzenes de ciutats els últims mesos, incloent-hi més recentment Shenzhen i Shanghai, dos 
importants centres logístics i productius del país, fet que, sens dubte, impactarà en les cadenes de subministraments 
globals. Per la seva banda, el PMI oficial no manufacturer es va desplomar fins als 41,9 punts a l’abril (48,4 al març), el 
que representa també el nivell més baix de confiança empresarial des del febrer del 2020.  

El PIB portuguès va sorprendre molt positivament en el 1T 2022. El PIB va créixer un sòlid 2,6% intertrimestral (11,9% 
en termes interanuals), afavorit per la robustesa del consum privat i la recuperació del turisme i malgrat el brot 
d’òmicron i l’inici del conflicte a Ucraïna. De cara al 2T 2022, els primers indicadors continuen emplaçats en zones 
compatibles amb avenços positius de l’activitat. Així, a l’abril, l’indicador de confiança dels consumidors va millorar en 
el mes i també ho va fer l’indicador de clima econòmic. Amb tot, els riscos sobre l’economia continuen sent importants: 
rebrots, colls d’ampolla i impacte del conflicte russo-ucraïnès. 

 

 

http://www.caixabankresearch.com/
https://www.caixabankresearch.com/ca/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/internacional/pib-estadounidense-cayo
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Mercats financers 

La volatilitat no cessa als mercats financers . Una setmana més, els inversors van continuar operant sota un entorn de 
gran incertesa i volatilitat. Entre els principals temes dominants van destacar les expectatives de retirada d’estímuls 
monetaris, la nova ofensiva per Rússia al conflicte amb Ucraïna, l’empitjorament en la situació sanitària a la Xina i els 
resultats mixtos a la campanya de beneficis empresarials. En conjunt, aquests factors van incidir en una apetència més 
elevada per actius considerats refugi. En aquest sentit, el dòlar va mantenir la tendència de fortalesa i va registrar el 
mínim nivell amb el seu encreuament amb l’euro des de començaments del 2017. El ien, en contrast, va aguditzar la 
seva depreciació davant les principals monedes després de la confirmació del Banc del Japó de mantenir intacte el 
biaix acomodatici a la seva política monetària. Per la seva banda, la rendibilitat dels bons sobirans va baixar lleument, 
tant a Europa com als EUA, alhora que les borses van zigzaguejar amb resultats mixtos. Als mercats de matèries 
primeres, el preu del gas natural a Europa va pujar després de l’anunci de Rússia de tallar el subministrament a Polònia 
i Bulgària. Com a resposta, els líders europeus han començat a avaluar noves sancions a Rússia, incloent-hi el sector 
energètic, factor que va incidir en un nou avenç en el preu del petroli.  

Aquesta setmana la Fed apujarà els tipus d ’interès a 50 p. b., malgrat el creixement negatiu del PIB en el 1T 2022. 
En la reunió de dimarts i dimecres, creiem que la Fed continuarà amb les pujades de tipus dirigides a combatre l’elevada 
inflació i els situarà a l’interval 0,75%-1,00%. A més, creiem que Jerome Powell mantindrà el discurs que seran 
necessàries noves pujades en els tipus d’interès per acostar-los al terreny neutral (estimat en el 2,4%, segons les 
previsions de la Fed) a final d’any. En aquesta mateixa direcció d’endurir la política monetària, és probable que la 
Reserva Federal anunciï l’inici de la reducció del balanç (quantitative tightening) a partir del maig, a un ritme de 95.000 
milions de dòlars al mes, tal com van apuntar les actes de la darrera reunió (vegeu la Nota Breve). 

 

POLS ECONÒMIC és una publicació de CaixaBank Research, que conté informacions i opinions procedents de fonts que considerem fiables. Aquest document té un propòsit merament 
informatiu, per la qual cosa CaixaBank no es responsabilitza en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les  estimacions són pròpies de CaixaBank Research i poden estar 
subjectes a canvis sense notificació prèvia. 

29-4-22 22-4-22 Var. setmanal Acumulat 2022 Var. interanual

Tipus
Zona euro (Euribor) -0,43 -0,43 0 14 11

EUA (Libor) 1,33 1,21 +12 112 115

Zona euro (Euribor) 0,17 0,08 +8 67 65

EUA (Libor) 2,63 2,61 +2 205 235

Alemanya 0,94 0,97 -3 112 114

EUA 2,93 2,90 3 142 130

Espanya 1,97 1,94 4 141 150

Portugal 2,02 1,99 3 155 154

Espanya 104 97 7 29 36

Portugal 108 102 6 44 40

Renda variable
S&P 500 4.132 4.272 -3,3% -13,3% -1,2%

Euro Stoxx 50 3.803 3.840 -1,0% -11,5% -4,3%

IBEX 35 8.584 8.652 -0,8% -1,5% -2,6%

PSI 20 5.930 6.003 -1,2% 6,5% 17,4%

MSCI emergents 1.076 1.076 0,1% -12,6% -20,1%

Divises
EUR/USD dòlars  per euro 1,055 1,079 -2,3% -7,3% -12,3%

EUR/GBP l l iures  per euro 0,839 0,841 -0,3% -0,3% -3,6%

USD/CNY yuans  per dòlar 6,609 6,501 1,6% 4,0% 2,1%

USD/MXN peso per dòlar 20,428 20,231 1,0% -0,5% 0,9%

Matèries Primeres
Índex global 129,5 129,0 0,4% 30,6% 43,3%

Brent a  un mes $/barri l 109,3 106,7 2,5% 40,6% 62,6%

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