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Superat l’equador del curs, els efectes dels desajustaments entre oferta i demanda sobre la inflació continuen 
presidint el comportament de l’economia mundial, i tant els bancs centrals com els governs es veuen obligats a 
adaptar els seus fulls de ruta a la nova realitat. Termòmetres com el registre del primer dèficit comercial a Alema-
nya en 30 anys, com l’aproximació de la cotització de l’euro a la paritat amb el dòlar i com la reaparició del risc de 
fragmentació financera a Europa reflecteixen les disrupcions a les quals s’enfronta l’economia mundial. A la difi-
cultat d’abordar un desafiament per al qual no hi ha precedents en les quatre últimes dècades, s’uneix la comple-
xitat d’incloure en els escenaris econòmics la intensificació de les tensions geopolítiques. Tot plegat en una con-
juntura poc propícia per a la coordinació d’unes polítiques econòmiques exhaustes després de l’esforç realitzat 
per afrontar la pandèmia. 

El panorama és especialment complicat per als bancs centrals, perquè les dinàmiques dels preus van mutant de 
forma gradual, la qual cosa dificultarà l’administració de la dosi adequada d’enduriment de les condicions finan-
ceres que permeti canalitzar el problema de la inflació amb els mínims danys col·laterals en el creixement i en 
l’estabilitat financera. Sobretot, perquè cada vegada és més difícil discernir quina part de l’escalada dels preus té 
l’origen al costat de l’oferta i quina al de la demanda. Després de les últimes sorpreses negatives, la sensació és 
que els repunts de preus es van filtrant a més components de les cistelles de béns de consum, la qual cosa obliga 
a intensificar el procés de normalització monetària, tenint en compte que, pel que sembla, els preus de l’energia 
es mantindran en nivells elevats durant més temps de l’esperat i que altres problemes d’oferta (com els colls 
d’ampolla o els desajustaments als mercats de treball) no desapareixeran de la nit al dia. En el cas del BCE, la 
complexitat és més gran, perquè, mentre es desmunta tot l’entramat d’eines no convencionals que es va posar en 
marxa per afrontar les dues últimes crisis (PEPP, TLTRO, etc.), s’ha de dissenyar en temps rècord una nova eina per 
afrontar el risc de fragmentació, que, a més de ser flexible, haurà d’incloure la condicionalitat, és a dir, mesures 
que garanteixin la sostenibilitat fiscal dels països que rebin suport. 

L’erosió que provoca l’augment dels preus en la capacitat de compra dels agents, el gir en la política dels bancs 
centrals, que s’ha traslladat a tota la corba de tipus d’interès, i la impressió que Rússia pot tallar el subministra-
ment de gas a Europa en qualsevol moment han provocat el deteriorament de la confiança dels inversors, un 
augment de la incertesa i la revisió a la baixa de les expectatives de creixement. El dubte és si aquesta preocupa-
ció pel que ens pot oferir la tardor pot anticipar decisions de compra i millorar el comportament de l’economia 
durant els mesos d’estiu, aprofitant l’estalvi acumulat encara a disposició de les famílies, o si, en canvi, pot avançar 
ja el seu impacte a través d’un deteriorament de la confiança. 

En aquest equilibri delicat entre certeses i expectatives, el debat és si la reducció de la despesa agregada neces-
sària per canalitzar les tensions de preus acabarà en un aterratge suau o si, ateses les turbulentes condicions que 
afronta el cicle de negocis, hem d’esperar una recessió a la zona de l’euro i als EUA. Realment, hi ha pocs prece-
dents que, amb inflacions en doble dígit i amb un punt de partida tan lax de la política monetària, es pugui cana-
litzar una inèrcia tan negativa dels preus sense afectar de manera apreciable l’activitat. En especial, als EUA, on els 
consellers de la Fed anticipen que la política monetària necessitarà situar-se en zona restrictiva el 2023, amb tipus 
d’interès per damunt del 3,5%. Després d’aquest moviment, la corba de rendibilitats s’ha invertit (2 anys/10 anys), 
en descomptar una contracció de l’activitat a l’hivern que permetria amansir la inflació i que donaria pas a un nou 
procés de baixada de tipus, fins i tot abans de finalitzar el 2023. 

En definitiva, el debat de les últimes setmanes és valorar la probabilitat d’una recessió global. Però cal tenir en 
compte que una recessió és més que una fase de creixement per sota del potencial o que una caiguda del PIB 
durant un parell de trimestres, perquè l’ajustament de l’activitat ha de ser profund, durador, estendre’s a tota 
l’economia i afectar els ingressos, la producció i l’ocupació. És veritat que els senyals de desacceleració són clars i 
que un nou xoc d’oferta ocasionat per un tall del subministrament de gas a Europa seria el cop definitiu al cicle 
d’activitat, però, ara com ara, no es pot donar per descomptada una recessió global, si més no mentre els mercats 
de treball continuïn presentant una solidesa elevada i els mercats financers continuïn assimilant el canvi en la 
política monetària de forma ordenada, és a dir, sense un increment de la inestabilitat. En aquest sentit, una qües-
tió particularment rellevant a curt termini serà el disseny de la nova eina del BCE, just quan es tancarà el programa 
monetari més expansiu de la història d’Europa. Uns deures gens senzills en plena època estival per a l’autoritat 
monetària europea. 

José Ramón Díez 
Juliol-agost 2022

Deures per a l’estiu
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Cronologia

 1 Portugal: producció industrial (maig).
 4 Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat (juny).
 5 Portugal: crèdit de nova concessió (maig).
11 Espanya: comptes financers (1T).
 Portugal: comerç internacional (maig).
15 Xina: PIB (2T).
21 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 Portugal: crèdit al sector privat no financer (maig).
26 Espanya: crèdits, dipòsits i taxa de morositat (maig).
26-27  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
28 Espanya: enquesta de població activa (2T).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (juliol).
 EUA: PIB (2T).
29 Espanya: avanç del PIB (2T).
 Espanya: avanç de l’IPC (juliol).
 Espanya: execució pressupostària de l’Estat (juny).
 Portugal: avanç del PIB (2T).
 Zona de l’euro: PIB (2T).

JULIOL 2022 AGOST 2022

Agenda

 1 Portugal: producció industrial (juny).
 2   Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 

(juliol).
 5  Espanya: producció industrial (juny).
10   Portugal: ocupació (2T). 

Portugal: xifra de negocis als serveis (juny).
15  Japó: PIB (2T).
18  Espanya: comerç exterior (juny).
26   Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (juny). 

Portugal: rating DBRS.
30   Espanya: avanç de l’IPC (agost). 

Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (agost).
31   Portugal: desglossament del PIB (2T). 

Portugal: avanç de l’IPC (agost).

1-31    Prossegueixen la guerra a Ucraïna, les negociacions 
de pau i les sancions.

     Crisi de refugiats (més de 4 milions d’ucraïnesos s’han 
refugiat fora d’Ucraïna).

23   Els talibans mantenen el veto a l’educació secundària 
de les dones.

MARÇ 2022

 7   Els talibans reintrodueixen el vel islàmic obligatori 
per a les dones.

22-26    Fòrum Econòmic Mundial a Davos. 
25  Nou tiroteig massiu als EUA en una escola de primària.

MAIG 2022

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

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.

GENER 2022

ABRIL 2022

1-31    Continua la guerra russo-ucraïnesa mentre Rússia 
suspèn el subministrament de gas a Bulgària i a 
Polònia. 
La Xina confina nombroses ciutats arran del nou 
brot de COVID.

24   Emmanuel Macron és reelegit president de França.

JUNY 2022

26  Cimera del G7 a Alemanya, on la guerra a Ucraïna  
i l’energia van ser els principals temes.

28  Cimera de l’OTAN a Madrid, on s’assenyala Rússia  
com la màxima amenaça directa.

30  Rússia avança en el control del Donbàs.

1-23   Escalada de les tensions entre Rússia i Occident per 
les maniobres militars a la frontera entre Rússia i 
Ucraïna. 

24  Invasió russa d’Ucraïna. 
  Inici de les sancions internacionals a Rússia. 

FEBRER 2022
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de previsions, en concret del 0,4% intertrimestral. En el 3T, la 
bona temporada turística molt probablement farà que el 
ritme de creixement continuï sent relativament dinàmic. Mal-
grat el pessimisme creixent, les perspectives més immediates 
són relativament positives. 

No obstant això, a mesura que ampliem l’horitzó de previ-
sions, augmenten els interrogants, i també els temors. D’una 
banda, sembla que els factors que pressionen els preus de 
l’energia i dels aliments persistiran durant més temps de 
l’esperat. Així, la taxa d’inflació general es podria mantenir al 
voltant del 8% en els propers mesos, i probablement haurem 
d’esperar fins al final d’enguany per observar una tendència 
decreixent. A més a més, les pressions inflacionistes que 
s’observen tant a Espanya com al conjunt dels països de la 
zona de l’euro obligaran el BCE a augmentar de manera gra-
dual però sostinguda els tipus d’interès en els propers mesos. 
Tot plegat erosionarà el creixement del consum i de la inver-
sió. Les exportacions també patiran el menor ritme d’avanç 
dels nostres socis comercials. 

Certament, no sembla un panorama encoratjador. Però cal 
ressaltar que, malgrat que tot això farà que el ritme d’avanç 
sigui probablement inferior al previst, el nou escenari conti-
nua contemplant taxes de creixement positives i força dinà-
miques a curt i a mitjà termini. El creixement previst per al 
2022 el continuem situant per damunt del 4%. Per al 2023, la 
revisió a la baixa és substancial, en concret del 3,8% al 2,4%, a 
causa de la major persistència de les pressions inflacionistes, i 
perquè és quan es notarà més l’enduriment de les condicions 
financeres. Però continuem contemplant un ritme d’avanç 
notable en el conjunt de l’any, gràcies, en gran part, a la resi-
liència del mercat laboral, a l’estalvi acumulat, al desplega-
ment del Programa NGEU i a la consolidació de l’expansió del 
sector turístic. 

Perquè aquest escenari es compleixi, és clau que les pres-
sions sobre els preus de l’energia i dels aliments no vagin a 
més i que els efectes de segona ronda siguin continguts. El 
primer factor no depèn de nosaltres, però el segon, sí. També 
és molt important que el procés de normalització de les con-
dicions financeres es pugui dur a terme de forma gradual i 
sense sobresalts. En gran part, l’escenari depèn de factors tan 
difícils de preveure com la política que implementi la Xina 
per lluitar contra la COVID o com l’evolució de la guerra a 
Ucraïna. En aquest sentit, és important que, en els propers 
mesos, s’esvaeixin els dubtes sobre el subministrament de 
gas des de Rússia, ja que, si no, les perspectives es podrien 
deteriorar de manera significativa. Finalment, les vacances ja 
són molt a la vora, però sembla que aquest estiu no podrem 
desconnectar del tot i que, a més de prendre el sol o de gau-
dir de les excursions o de les visites culturals, haurem de 
deixar una antena posada en l’actualitat política i econòmica. 

Oriol Aspachs

Resistirà l’economia espanyola o acabarà entrant en recessió? 
És la pregunta del moment. Des que utilitzem Google, mai 
havíem escrit tantes vegades la paraula «recessió» al cercador. 
La preocupació s’ha disparat a tot el món, inclosa Espanya. En 
aquest cas, les últimes dades publicades mostren una econo-
mia que manté un ritme de creixement dinàmic, en especial si 
tenim en compte el difícil context en què ens trobem. Però els 
fronts que s’alcen a l’horitzó han avivat els temors a la possibi-
litat que la recuperació acabi descarrilant i que ens veiem 
obligats a revisar l’escenari de previsions per a l’economia 
espanyola. 

Ara com ara, continuen destacant de manera positiva tant el 
ritme de creació d’ocupació com la qualitat de l’ocupació que 
es genera. Durant el mes de juny, el nombre de llocs de treball 
creats va ser superior a l’esperat, amb un augment de més de 
75.000 persones en termes desestacionalitzats (gairebé el 
doble del que es va registrar, de mitjana, en els cinc mesos 
anteriors), i el nombre de persones ocupades va batre un  
nou màxim històric. El que veiem a l’horitzó no convida a 
l’optimisme, però aquesta bona dada no hauria de passar des-
apercebuda. És cert que el gros de l’ocupació es va generar al 
sector serveis, sobretot gràcies a la bona marxa de la tempora-
da turística, però la resta de sectors mantenen un nivell 
d’ocupació superior al previ a la pandèmia. A tot plegat se 
suma la reducció sostinguda de la taxa de temporalitat, un 
dels principals reptes de l’economia espanyola des de fa dèca-
des. Gràcies a la millora de la qualitat de l’ocupació que es 
genera, ha reculat 7 p. p. en relació amb el juny de l’any passat 
i es troba ja en el 20%. Una fita impensable fins fa poc. 

La bona marxa del mercat laboral és un dels punts de suport 
del consum de les llars que, malgrat l’augment de les pres-
sions inflacionistes, ha mantingut un bon to al llarg del 2T. 
Segons el monitor de consum de CaixaBank Research, en el 
2T, la despesa amb targetes de CaixaBank es va situar un 13% 
per damunt del mateix trimestre del 2019, en relació amb el 
10% registrat en el 1T. Destaquen les bones xifres de la despe-
sa al sector retail, i també en oci, en restauració i en hoteleria. 

El turisme, un dels sectors més castigats durant la crisi, i al 
qual li va costar alçar el vol arran de les contínues restriccions 
a la mobilitat internacional, finalment s’ha sumat a la recupe-
ració general de l’economia. En els últims mesos, el seu dina-
misme s’ha fet evident i està superant les bones expectatives 
que ens havíem fixat. Ho constaten la ràpida recuperació de la 
despesa amb targetes estrangeres als TPV de CaixaBank i tam-
bé les dades de vols internacionals, malgrat les restriccions 
imposades en alguns països. A més a més, l’elevat nombre de 
cerques a Google de termes relacionats amb viatjar a Espanya 
suggereix que la recuperació del sector continuarà sent dinà-
mica en els propers mesos.

Tot això apunta al fet que, en el 2T, la taxa de creixement del 
PIB podria ser superior a la que contempla el nostre escenari 

Resistirà l’economia espanyola?
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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 3,50 3,75

Líbor 3 mesos 3,62 0,90 1,91 0,23 0,21 3,75 3,70

Líbor 12 mesos 3,86 1,40 1,97 0,34 0,52 4,00 3,65

Deute públic 2 anys 3,70 0,95 1,63 0,13 0,62 3,25 3,00

Deute públic 10 anys 4,70 2,61 1,86 0,93 1,45 3,50 3,25

Euro

Depo BCE 2,05 0,26 –0,50 –0,50 –0,50 0,75 1,25

Refi BCE 3,05 0,82 0,00 0,00 0,00 1,25 1,75

Eonia 3,12 0,47 –0,46 –0,47 –0,49 0,90 1,60

Euríbor 1 mes 3,18 0,58 –0,45 –0,56 –0,60 0,94 1,59

Euríbor 3 mesos 3,24 0,74 –0,40 –0,54 –0,58 1,07 1,67

Euríbor 6 mesos 3,29 0,88 –0,34 –0,52 –0,55 1,27 1,72

Euríbor 12 mesos 3,40 1,07 –0,26 –0,50 –0,50 1,48 1,78

Alemanya

Deute públic 2 anys 3,41 0,45 –0,63 –0,73 –0,69 1,40 1,80

Deute públic 10 anys 4,31 1,70 –0,27 –0,57 –0,31 1,75 2,20

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 1,87 –0,36 –0,57 –0,45 1,99 2,35

Deute públic 5 anys 3,91 2,39 –0,09 –0,41 –0,25 2,24 2,59

Deute públic 10 anys 4,42 3,40 0,44 0,05 0,42 3,05 3,30

Prima de risc 11 171 71 62 73 130 110

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 3,66 –0,34 –0,61 –0,64 2,16 2,57

Deute públic 5 anys 3,96 4,30 –0,12 –0,45 –0,35 2,45 2,81

Deute públic 10 anys 4,49 5,03 0,40 0,02 0,34 3,10 3,35

Prima de risc 19 334 67 60 65 135 115

TIPUS DE CANVI

EUR/USD (dòlars per euro) 1,13 1,28 1,11 1,22 1,13 1,09 1,13

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

PETROLI

Brent ($/barril) 42,3 81,6 65,2 50,2 74,8 110,0 94,0

Brent (euros/barril) 36,4 62,9 58,6 41,3 66,2 100,7 82,0

  Previsions
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Variació de la mitjana de l’any sobre la mitjana 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 2,9 –3,1 6,1 3,2 3,4

Països desenvolupats 2,6 1,4 1,8 –4,5 5,2 2,7 1,6

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

Zona de l’euro 2,2 0,8 1,6 –6,5 5,4 2,9 1,7

Alemanya 1,6 1,3 1,1 –4,9 2,9 1,5 1,6

França 2,2 0,9 1,9 –7,9 6,8 2,2 1,4

Itàlia 1,5 –0,4 0,5 –9,1 6,6 2,7 1,2

Portugal 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,9 6,6 2,0

Espanya 3,7 0,5 2,1 –10,8 5,1 4,2 2,4

Japó 1,4 0,5 –0,2 –4,5 1,7 1,8 1,6

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

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

Xina 10,6 8,2 6,0 2,2 8,1 3,7 5,2

Índia 7,2 7,0 4,5 –6,7 9,0 6,7 7,5

Brasil 3,6 1,7 1,2 –3,9 4,6 0,8 2,1

Mèxic 2,4 2,1 –0,2 –8,1 4,8 1,9 1,8

Rússia 7,2 1,2 2,2 –2,7 4,8 –8,1 –0,3

Turquia 5,5 4,9 0,9 1,8 11,0 3,1 3,4

Polònia 4,2 3,5 4,8 –2,1 6,0 5,6 2,6

INFLACIÓ

Mundial 4,1 3,7 3,5 3,2 4,7 7,6 4,6

Països desenvolupats 2,1 1,6 1,4 0,7 3,1 6,4 2,9

Estats Units 2,8 1,8 1,8 1,3 4,7 7,8 3,2

Zona de l’euro 2,2 1,4 1,2 0,3 2,6 7,5 3,4

Alemanya 1,7 1,4 1,4 0,4 3,2 7,6 3,5

França 1,9 1,3 1,3 0,5 2,1 5,8 2,9

Itàlia 2,4 1,5 0,6 –0,1 1,9 6,9 3,1

Portugal 3,1 1,2 0,3 0,0 1,3 6,5 2,2

Espanya 3,2 0,8 0,7 –0,3 3,1 8,0 2,6

Japó –0,3 0,4 0,5 0,0 –0,2 1,7 0,9

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

Països emergents 6,7 5,6 5,1 5,2 5,9 8,4 5,8

Xina 1,7 2,6 2,9 2,5 0,9 1,9 1,8

Índia 4,5 7,7 3,7 6,6 5,1 5,4 4,5

Brasil 7,3 5,9 3,7 3,2 8,3 10,5 5,1

Mèxic 5,2 4,2 3,6 3,4 5,7 7,2 4,5

Rússia 14,2 8,2 4,5 3,4 6,7 14,0 7,5

Turquia 22,6 9,1 15,2 12,3 19,6 62,3 26,4

Polònia 3,5 1,9 2,1 3,7 5,2 11,2 7,0

  Previsions



6  

PREVISIONS

JULIOL-AGOST 2022

07

Economia portuguesa
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 1,7 0,3 3,3 –7,1 4,5 5,9 2,1

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

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

Béns d’equipament 3,2 2,7 1,6 –6,2 13,2 – –

Construcció –1,5 –3,6 7,7 1,6 4,0 – –

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

Exportació de béns i serveis 5,2 3,9 4,1 –18,6 13,1 12,8 5,1

Importació de béns i serveis 3,6 2,4 4,9 –12,1 12,9 8,6 6,7

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

Altres variables

Ocupació 0,4 –0,6 1,2 –1,9 2,8 1,7 0,5

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

Índex de preus de consum 3,1 1,2 0,3 0,0 1,3 6,5 2,2

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

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

Saldo públic (% PIB) –4,6 –5,6 0,1 –5,8 –2,8 –1,7 –0,7

  Previsions

Variació de la mitjana de l’any sobre la mitjana 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 1,5 3,1

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

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

Béns d’equipament 4,9 0,0 3,2 –12,9 16,0 12,4 2,5

Construcció 5,7 –3,8 7,1 –9,6 –2,8 2,4 4,3

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

Exportació de béns i serveis 4,7 2,9 2,5 –20,2 14,7 10,9 1,6

Importació de béns i serveis 7,0 0,1 1,2 –15,2 13,9 5,4 2,2

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

Altres variables

Ocupació 3,2 –0,7 2,6 –7,6 6,6 3,8 1,7

Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,5 20,0 14,1 15,5 14,8 13,0 12,6

Índex de preus de consum 3,2 0,8 0,7 –0,3 3,1 8,0 2,6

Costos laborals unitaris 3,0 0,3 3,1 5,0 0,8 2,8 2,7

Saldo op. corrents (% PIB) –5,9 –0,5 2,1 0,8 0,9 0,1 1,3

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –5,2 –0,1 2,4 1,2 1,9 1,1 2,2

Saldo públic (% PIB) 1 0,3 –6,9 –3,1 –10,3 –6,9 –5,5 –4,8

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

  Previsions
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El temor a la recessió impacta 
sobre els mercats financers

Incertesa i volatilitat, un binomi nociu per als mercats. El 
deteriorament del sentiment dels inversors es va continuar pro-
duint al llarg del mes de juny i al començament de juliol. El 
temor a una possible recessió econòmica, motivada per la 
direcció de la política monetària i per la persistència de les pres-
sions inflacionistes, es va mantenir entre els principals aspectes 
de preocupació dels inversors. El pessimisme va anar guanyant 
terreny a mesura que el to decebedor d’algunes dades macro-
econòmiques a les principals economies avançades contrasta-
va amb la determinació dels responsables de les seves políti-
ques monetàries a l’hora de mantenir els plans de retirada dels 
estímuls monetaris, relativament ràpida en el cas de la Fed. 
Aspectes com la recuperació de l’activitat a la Xina, després del 
sever confinament de diverses regions a l’abril i al maig, amb 
prou feines van impedir que l’avanç de la narrativa de recessió 
econòmica es traslladés als mercats financers i es materialitzés 
en un nou episodi d’aversió al risc. D’aquesta manera, els mer-
cats financers globals van acabar el 2T registrant el pitjor com-
portament des del març del 2020.

La Fed es mostra ferma en la seva batalla amb la inflació. En 
la reunió del juny, l’autoritat monetària va decidir apujar els 
tipus d’interès 75 p. b. fins a l’interval de l’1,50%-1,75%, l’ajust 
més important des del 1994. Malgrat que, en el període entre 
reunions, diversos membres de la Fed havien exposat la inten-
ció d’apujar-los 50 p. b., l’alça de l’IPC al maig (el 8,6% inter-
anual) i l’augment de les expectatives inflacionistes van justifi-
car el major increment de la taxa dels fed funds. Atès el dot plot, 
els membres considerarien apropiats increments similars en les 
properes reunions, amb l’objectiu de situar el tipus oficial per 
damunt del 3% al final del 2022 i per damunt del 4% el 2023. 
No obstant això, en les setmanes posteriors, la defensa de Jero-
me Powell davant el Congrés nord-americà de la necessitat de 
continuar endurint les condicions financeres per neutralitzar la 
inflació, malgrat la feblesa percebuda en alguns indicadors 
econòmics, va alimentar la por dels inversors a una recessió 
econòmica en els propers mesos. Aquest gir en les expectatives 
va comportar el descens de la rendibilitat del bo a 10 anys per 
sota del 3% i la reducció del pendent de la corba dels treasuries.

El BCE s’uneix al procés de normalització monetària, però a 
un altre ritme. En la reunió del juny, tot i que no va modificar 
els tipus d’interès, el BCE va adoptar diversos canvis en les eines 
de política monetària. D’una banda, va aclarir el forward  
guidance per als propers mesos. Es va comprometre a apujar  
els tipus 25 p. b. a la reunió del juliol, i possiblement uns altres 
25 p. b. al setembre si les perspectives sobre la inflació a mitjà 
termini es mantenen elevades, així com a anticipar una senda 
gradual però sostinguda d’augments dels tipus en els propers 
trimestres. De l’altra, l’entitat va confirmar la finalització de les 
compres netes de l’APP a partir de l’1 de juliol, el més aviat que 
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ho permetia la comunicació expressada en reunions anteriors. 
El to hawkish de Christine Lagarde i la falta de detalls sobre les 
possibles eines per evitar la fragmentació financera de la zona 
de l’euro van esperonar el repunt de la rendibilitat dels bons 
sobirans de la regió i, en especial, la dels països de la perifèria. 
Atesa la notable ampliació de les primes de risc d’aquests paï-
sos, l’autoritat monetària es va reunir d’urgència amb la finali-
tat d’abordar el plantejament d’una eina «antifragmentació» 
per salvaguardar l’estabilitat financera. Els inversors van rebre 
de forma favorable el seguiment del BCE i els diferencials del 
deute es van reduir, malgrat no disposar de més detalls per part 
de l’entitat i malgrat el deteriorament incipient de les expecta-
tives de creixement de la zona de l’euro.

La por a la recessió enfonsa l’euro a mínims de 20 anys. En les 
últimes setmanes de juny, l’increment de les restriccions en els 
fluxos de gas natural rus cap a Europa va accelerar els temors 
dels inversors al risc d’una recessió econòmica a la zona de 
l’euro. Aquest aspecte, la feblesa observada en les enquestes 
d’activitat de la regió i el diferent ritme de la normalització 
monetària entre la zona de l’euro i els EUA han afavorit la depre-
ciació de l’euro enfront del dòlar fins al nivell dels 1,02 dòlars el 
6 de juliol, nivell més baix des del 2002. Així mateix, el perfil del 
dòlar com actiu refugi va incrementar-ne la fortalesa en relació 
amb la resta de divises del G-10 i dels emergents.

Els preus energètics continuen en el punt de mira. El risc a la 
recessió i la incertesa vinculada a l’evolució de la guerra a Ucraï-
na van continuar dominant l’evolució dels preus del petroli i del 
gas natural europeu. La preocupació dels inversors per 
l’impacte de la recessió econòmica sobre la demanda mundial 
de petroli es va imposar sobre les tensions existents pel costat 
de l’oferta (protagonitzades pels límits a la producció de l’OPEP 
i per les sancions d’Occident al cru rus) i va afavorir el descens 
de preu del barril de Brent fins als 100 dòlars el 6 de juliol. No 
obstant això, en el cas del gas natural, la reducció al 40% del 
flux de gas rus cap a Alemanya, en la temporada d’acumulació 
d’inventaris, i els dubtes sobre el futur de la seva evolució de 
cara a l’hivern van impulsar el preu del gas natural TTF més del 
100% entre el 14 de juny i el 6 de juliol.

L’aversió al risc llasta de manera significativa les borses. 
L’escenari d’incertesa i de volatilitat va repercutir negativament 
sobre els principals índexs borsaris, i l’S&P 500 va registrar el 
pitjor semestre des del 1970, en acumular un descens del 20% 
des de l’inici de l’any fins al 6 de juliol. La rotació de les carteres 
cap a valors més defensius tampoc va evitar que l’EuroStoxx 50 
finalitzés el mes de juny amb un saldo negatiu pròxim al 9%. 
L’afebliment dels indicadors econòmics, la retòrica hawkish dels 
bancs centrals i la persistència dels preus de les primeres matè-
ries en nivells alts van propiciar que moltes empreses cotitza-
des comencessin a advertir del possible empitjorament dels 
seus marges en els propers trimestres. De fet, el consens 
d’analistes ha començat a ajustar a la baixa les previsions de 
beneficis de cara als propers trimestres, aspecte que també 
pesarà sobre l’ànim inversor.
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Preguntes i respostes sobre l’euríbor

El BCE ha respost a la intensificació de les pressions in 
flacio  nistes a la zona de l’euro amb un pla de retirada pro
gressiva dels estímuls monetaris: en primer lloc, mitjan
çant la finalització de les compres netes d’actius al 
començament de juliol i, en segon lloc, mitjançant les 
pujades graduals dels tipus d’interès oficials, amb la inten
ció de finalitzar el període de tipus negatius en el 3T 2022.

Els mercats financers han reaccionat a les mesures del BCE 
amb un tensionament de les condicions financeres de la 
regió. En aquest article, ens centrarem en els mercats 
interbancaris i en el seu indicador de referència, l’euríbor, 
que, en el termini a 12 mesos (d’ara endavant, 12M), ha 
repuntat des del –0,50% del final del 2021 fins a superar 
l’1,0% en la segona quinzena de juny, el seu màxim des de 
l’inici del 2014. Tot seguit, respondrem les següents pre
guntes: per què ha pujat l’euríbor?, què podem esperar en 
els propers mesos?, i quin impacte té la pujada per a l’eco
nomia?, entre d’altres.

Què és l’euríbor?

L’euríbor és el tipus europeu d’oferta interbancària (Euro 
InterBank Offered Rate, en anglès), és a dir, el tipus d’inte
rès al qual els bancs es presten diners entre si a diferents 
venciments (una setmana, un mes, tres mesos, sis mesos i 
un any).1 Per calcular l’euríbor, els bancs panelistes (18 en 
l’actualitat) reporten cada dia a l’European Money Market 
Institute (EMMI) el tipus al qual s’han produït aquests 
préstecs, i, per a cada venciment, es calcula la mitjana, 
sense les observacions més extremes. Per a les operacions 
a un dia, el tipus de referència es coneix com €STR, calcu
lat pel BCE amb una metodologia similar a la que l’EMMI 
utilitza per als diferents euríbors.

Quina relació té l’euríbor 12M amb el BCE?

El BCE no fixa l’euríbor, però les seves decisions el deter
minen. Podríem dir que l’euríbor 12M d’avui reflecteix, en 
certa manera, la mitjana esperada dels tipus a més curt 
termini, per exemple l’€STR, que és el tipus a un dia, 
durant els 12 propers mesos, més una prima.2 L’€STR, al 
seu torn, està estretament vinculat al tipus d’interès sobre 
la facilitat de dipòsit (depo), fixat pel BCE, de manera que, 
quan el depo augmenta (o disminueix), també ho fa l’€STR, 
més o menys en la mateixa magnitud. Així, l’euríbor 12M 
depèn del que els mercats financers esperen que succeei
xi amb els tipus d’interès oficials del BCE.
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A més d’afectar l’euríbor mitjançant les expectatives sobre 
el depo, el BCE també influeix a l’hora de determinar la pri
ma temporal. Per exemple, les operacions de finançament 
a termini per part del BCE, com les TLTRO, han augmentat 
la liquiditat dels mercats interbancaris, la qual cosa, al seu 
torn, ha tendit a reduir la prima temporal i, en conseqüèn
cia, l’euríbor.

Per què ha repuntat l’euríbor el 2022?

L’augment de l’euríbor 12M des de l’inici d’enguany s’ha 
produït per un canvi notable en les expectatives dels mer
cats sobre com actuarà el BCE davant les elevades i molt 
persistents taxes d’inflació a la zona de l’euro (en el 8,6% al 
juny). D’aquesta manera, els implícits als mercats moneta
ris sobre l’€STR, que es poden interpretar com l’evolució 
que els mercats financers esperen per al depo, han aug
mentat de manera substancial el 2022 (vegeu el segon 
gràfic). En altres paraules, mentre que, a mitjan gener, 
aquests implícits situaven la primera pujada de tipus del 
BCE al febrer del 2023, a finals de juny l’ubicaven en aquest 
mateix juliol i esperaven pujades per valor de 1,25 p. p. 
abans de finals del 2022. De fet, aquests implícits han 
mostrat una volatilitat inusual en les últimes setmanes.

Continuarà la tendència ascendent de l’euríbor  
en els propers mesos?

En la mesura que es compleixin les expectatives dels 
inversors sobre el BCE, l’euríbor 12M continuarà augmen
tant. De fet, al nostre escenari central, preveiem que l’eurí
bor 12M repuntarà fins a l’1,8% al final del 2023, una mica 
per sota del que esperen els mercats financers (en el 2,0% 
al final del 2023, segons els implícits de finals de juny). 

1. Són préstecs unsecured, la qual cosa significa que no existeix un col·late
ral per garantir la devolució del principal i dels interessos al seu venciment.
2. Aquesta prima reflecteix diversos elements, com el risc de contrapartida 
esperat, el nivell de liquiditat del sistema financer o la incertesa sobre la 
política monetària, entre altres factors.
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Aquesta diferència és deguda, principalment, al nombre 
de pujades de tipus que anticipem en relació amb les  
que cotitzen actualment els mercats. Mentre que, a Cai
xaBank Research, estimem que el BCE apujarà el tipus 
sobre la facilitat de dipòsit fins a l’1,25% al final del 2023, 
els mercats esperen que aquest increment se situï, 
almenys, en l’1,5%.

No obstant això, si aquestes expectatives no s’acabessin 
complint, i, per exemple, el BCE apugés els tipus d’interès 
de forma més agressiva, l’euríbor 12M es podria situar per 
damunt del que es cotitza actualment. De la mateixa 
manera, si la normalització dels tipus d’interès oficials es 
veiés truncada per una desacceleració pronunciada de 
l’activitat econòmica amb efectes desinflacionistes, l’esca
lada de l’euríbor 12M seria més moderada.

Quina importància té l’euríbor en el dia a dia  
de les llars i de les empreses?

La importància de l’euríbor és deguda al seu paper d’ín
dex de referència per a una gran part del deute privat, tant 
de les llars com de les empreses. De fet, l’euríbor s’utilitza 
com a referència en els préstecs hipotecaris, en els prés
tecs sindicats i en les emissions de deute a tipus variable, 
entre altres instruments financers.

En el cas dels préstecs hipotecaris, l’Associació Hipotecària 
Espanyola estima que, aproximadament, 3,7 milions d’hi
poteques a Espanya (d’una cartera viva total de 5,5 mi 
lions, és a dir, al voltant de tres quartes parts) utilitzen 
l’euríbor 12M com a índex de referència. Normalment, 
almenys una vegada a l’any, es revisa el tipus d’interès 
d’aquests préstecs, de manera que l’esforç hipotecari de 
les llars es veurà afectat. En un article recent, presentem 
un exemple il·lustratiu sobre l’impacte de l’augment de 
l’euríbor sobre les quotes hipotecàries. D’aquesta manera, 
en el cas d’un increment de l’euríbor fins a l’1,8%, l’esforç 
hipotecari teòric augmentaria del 33,4% en el 4T 2021 fins 
al voltant del 38% en el 4T 2023.3

Ricard Murillo Gili i Antonio Montilla

3. L’esforç hipotecari és el percentatge de la renda mitjana de la llar desti
nada al pagament de les quotes hipotecàries en el primer any després de 
l’adquisició d’un habitatge típic finançat amb un préstec estàndard pel 
80% del valor de l’habitatge. Vegeu «Quant pot durar la tendència alcista 
del sector immobiliari?», a l’Informe Sectorial Immobiliari 2S 2022.
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Tipus d’interès (%)

30-juny 31-maig 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 –0,20 –0,34 14 37,7 35,1

Euríbor 12 mesos 1,04 0,39 65 153,8 152,2

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,41 0,05 36 105,3 103,7

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 0,65 0,50 15 126,9 132,0

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,34 1,12 21 151,3 157,1

Deute públic a 10 anys (Espanya) 2,42 2,23 20 185,8 205,3

Deute públic a 10 anys (Portugal) 2,42 2,26 16 195,0 206,8

EUA

Fed funds (límit superior) 1,75 1,00 75 150,0 150,0

Líbor 3 mesos 2,29 1,61 67 207,6 214,7

Líbor 12 mesos 3,62 2,74 88 303,6 337,5

Deute públic a 1 any 2,74 2,05 69 236,6 268,4

Deute públic a 2 anys 2,95 2,56 40 222,1 272,0

Deute públic a 10 anys 3,01 2,84 17 150,3 158,9

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

30-juny 31-maig Variació mensual 
 (p. b.)

Variació acum. 
el 2022 (p. b.)

Variació interanual 
 (p. b.)

Itraxx Corporatiu 119 88 31 71,2 73,1

Itraxx Financer Sènior 128 97 31 73,6 75,1

Itraxx Financer Subordinat 245 184 61 137,4 145,8

Tipus de canvi

30-juny 31-maig Variació mensual 
 (%)

Variació acum. 
el 2022 (%)

Variació interanual 
 (%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,048 1,073 –2,3 –7,8 –11,6

EUR/JPY (iens per euro) 142,260 138,110 3,0 8,7 8,0

EUR/GBP (lliures per euro) 0,861 0,852 1,1 2,3 0,3

USD/JPY (iens per dòlar) 135,720 128,670 5,5 17,9 22,2

Primeres matèries 

30-juny 31-maig Variació mensual 
 (%)

Variació acum. 
el 2022 (%)

Variació interanual 
 (%)

Índex CRB de primeres matèries 596,7 629,5 –5,2 3,2 7,6

Brent ($/barril) 114,8 122,8 –6,5 47,6 52,8

Or ($/unça) 1.807,3 1.837,4 –1,6 –1,2 1,1

Renda variable

30-juny 31-maig Variació mensual 
 (%)

Variació acum. 
el 2022 (%)

Variació interanual 
 (%)

S&P 500 (EUA) 3.785,4 4.132,2 –8,4 –20,6 –13,0

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.454,9 3.789,2 –8,8 –19,6 –15,4

Ibex 35 (Espanya) 8.098,7 8.851,5 –8,5 –7,1 –9,1

PSI 20 (Portugal) 6.044,6 6.257,5 –3,4 8,5 17,4

Nikkei 225 (Japó) 26.393,0 27.279,8 –3,3 –8,3 –8,3

MSCI emergents 1.000,7 1.077,7 –7,1 –18,8 –26,2
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S’aproxima una tardor 
tempestuosa 

La guerra a Ucraïna continua condicionant l’escenari interna-
cional, no solament per l’augment de la incertesa, sinó per les 
conseqüències de convertir el cru i el gas en «armes de guerra». 
De fet, les potències occidentals busquen limitar les exporta-
cions russes d’energia per reduir els recursos del país eslau, al 
mateix temps que la UE busca alternatives per reduir la depen-
dència energètica russa. Rússia, per la seva banda, respon bus-
cant mercats alternatius per al seu cru (l’Índia i la Xina, princi-
palment), mentre retalla les exportacions de gas a Europa. 
Aquestes dinàmiques introdueixen una volatilitat elevada als 
mercats d’energia i incertesa als escenaris econòmics i disparen 
els preus del gas i del cru, que acumulen, des de l’inici d’enguany 
fins al començament de juliol, una pujada superior al 130% i al 
45%, respectivament.

L’economia global es troba en un dels moments més compli-
cats dels 40 últims anys. Els bancs centrals s’enfronten al difícil 
repte de controlar una inflació en màxims i intenten dur 
l’economia a un «aterratge suau». No obstant això, l’agressivitat 
de les pujades de tipus que s’anticipen (sobretot, a les grans 
economies desenvolupades) per contenir les expectatives 
d’inflació augmenta el risc que, el 2023, es materialitzi la tan 
temuda estagflació. Aquest no és encara el nostre escenari cen-
tral, tot i que les majors expectatives d’inflació i de tipus 
d’interès estan provocant una revisió generalitzada dels esce-
naris. En el nostre cas, augmentem les expectatives d’inflació a 
tots els països i regions tant el 2022 com el 2023 i, de cara a 
l’any vinent, retallem de forma substancial la previsió de creixe-
ment per als EUA i per a la zona de l’euro, la qual cosa reduiria 
en 0,7 p. p. el creixement esperat per al conjunt dels desenvolu-
pats el 2023, fins a l’1,6%. Per la seva banda, la previsió per al 
conjunt dels emergents el 2023 es manté sense canvis en el 
4,7% publicat al juny. De fet, el major creixement esperat per 
als exportadors d’energia i de productes agrícoles, gràcies al 
fort encariment que acumulen aquests productes, compensarà 
el deteriorament dels importadors nets, al mateix temps que 
mantenim sense canvis en el 5,2% la previsió de creixement de 
la Xina per a l’any vinent. En conseqüència, continuem antici-
pant un creixement mundial del 3,2% el 2022 i revisem a la 
baixa en 0,3 p. p., fins al 3,4%, l’estimació per al 2023.

Als EUA, els indicadors apunten a una certa millora de 
l’activitat en el 2T, tot i que els riscos continuen sent elevats. 
Després d’un inici d’any decebedor (el –0,4% intertrimestral en 
el 1T), veiem factible que l’economia creixi a ritmes propers al 
0,5% en el 2T. El consum continuarà mostrant un dinamisme 
notable, sostingut per un mercat de treball robust (la taxa d’atur 
està en mínims en el 3,6%) i per l’ús de l’estalvi acumulat per les 
famílies en els mesos previs (la taxa d’estalvi va caure fins al 
5,4% al maig, en relació amb el 8,0% en el 4T 2021) (vegeu el 
Focus «EUA: com l’estalvi acumulat pot fer costat a l’economia?», 

UE: principals proveïdors d’energia
(% del total en cada tipus de producte)  
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la Comissió Europea.
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en aquest mateix informe). No obstant això, el comportament 
decebedor dels principals indicadors de confiança al juny refre-
da les expectatives per al final d’enguany. Una bona part 
d’aquest menor optimisme respon als temors que alimenten el 
continu augment dels costos i l’elevada inflació (al maig, la 
general, el 8,6%, i la subjacent, en el 6,0%), així com l’intens 
enduriment de les condicions financeres propiciat per la Fed.

De fet, revisem a l’alça les previsions per a la inflació general en 
la mitjana del 2022 (+0,8 p. p., fins al 7,8%) i el 2023 (+0,7 p. p., 
fins al 3,2%). Aquesta revisió ha anat acompanyada d’un nou 
ajust a l’alça en els tipus d’interès. A més a més, la Fed ha reite-
rat el seu compromís amb el control de la inflació, tot i que això 
intensifiqui el risc de recessió, quelcom que comencen a des-
comptar els mercats financers. En aquest context, tornem  
a revisar a la baixa les nostres previsions de creixement:  
–0,2 p. p., fins al 2,2%, el 2022 i –0,8 p. p., fins a l’1,1%, el 2023. 
En el perfil trimestral, anticipem un fort refredament de 
l’activitat a l’hivern vinent.

La zona de l’euro s’enfronta a importants reptes en els pro-
pers mesos. Els principals indicadors de confiança continuen, 
al juny, al voltant dels baixos nivells assolits al març, després de 
la invasió d’Ucraïna. A més a més, al juny, algunes enquestes 
d’opinió han començat a apuntar a un alentiment del sector 
serveis, que, fins ara, presentava unes perspectives positives, 
gràcies a l’aixecament de les restriccions per COVID i a la possi-
bilitat del primer estiu «normal» des de l’esclat de la pandèmia. 
En aquest sentit, també preocupa l’encariment dels serveis, que 
alerten que la inflació s’està traslladant dels béns a la resta de 
components de la cistella: al juny, la inflació general va assolir el 
8,6% i la subjacent, el 3,7%. D’aquesta manera, revisem a l’alça 
la nostra previsió d’inflació general: 0,7 p. p., fins al 7,5%, en la 
mitjana del 2022 i 1,2 p. p., fins al 3,4%, el 2023.

Aquest còctel d’inflació elevada y tipus d’interès més alts expli-
ca la revisió a la baixa d’1,3 p. p. del creixement previst per a la 
zona de l’euro el 2023, fins a l’1,7%, després del 2,9% previst per 
a enguany. Ara com ara, confiem que la zona de l’euro eviti la 
recessió gràcies al dinamisme del mercat de treball, a l’estalvi 
acumulat durant la pandèmia i a les mesures fiscals nacionals 
implementades per compensar l’augment de la inflació, tot i 
que gairebé s’estancaria en el 4T 2022 i en el 1T 2023. No obs-
tant això, els riscos es concentren clarament a la baixa, sobretot 
si tenim en compte la possibilitat, gens menyspreable, que Rús-
sia talli el subministrament de gas a la regió.

Els països de la UE estan accelerant el procés d’acumulació 
d’inventaris de gas per tractar de complir l’objectiu d’assolir el 
90% de la capacitat màxima d’emmagatzematge al novembre 
(inferior al 60% al començament de juliol). Alemanya és una de 
les grans afectades per aquests talls, ja que el gas rus represen-
ta més del 60% del seu consum total. Això explica que el Govern 
alemany hagi activat ja el segon dels tres nivells del pla nacio-
nal d’emergència energètica i insti la població a reduir el con-
sum d’energia.
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EUA: com l’estalvi acumulat pot fer costat a l’economia?

La forta caiguda en el consum nord-americà, en especial 
en els mesos d’elevades restriccions a la mobilitat, junta-
ment amb la solidesa mostrada per la renda dels ciuta-
dans, gràcies a les contundents rondes d’estímul fiscal el 
2020 i al començament del 2021, va comportar un aug-
ment sense precedents de la taxa d’estalvi de les llars: des 
de nivells propers al 8% abans de la pandèmia a màxims 
per damunt del 30% en la primavera del 2020 (vegeu el 
primer gràfic).

Malgrat que, en l’actualitat, la taxa d’estalvi se situa molt 
per sota dels nivells prepandèmia (el 5,4% al maig), la veri-
tat és que l’estalvi acumulat durant el 2020 i el 2021 pot 
continuar afavorint el consum en el que queda del 2022 i 
el 2023. Però de quant estem parlant?

Excés d’estalvi: acumulat?, gastat?

El primer pas consisteix a estimar el que s’ha vingut consi-
derant com «excés d’estalvi». Recordem que l’estalvi és 
una variable flux i es defineix com la diferència entre la 
renda bruta disponible de les llars i la seva despesa total 
(consum privat i pagaments en servei del deute i d’altres 
transferències). Per estimar l’estalvi acumulat, calculem la 
diferència entre els nivells de renda disponible i de des-
pesa observats i els que s’haurien assolit en absència de la 
pandèmia, és a dir, els nivells contrafactuals si s’hagués 
mantingut el ritme de creixement mitjà observat en els 
cinc anys previs a la pandèmia (vegeu el segon gràfic).

Aquesta quantificació ens mostra que les famílies van acu-
mular, aproximadament, 2,5 bilions de dòlars en excés 
d’estalvi entre el 1T 2020 i el 3T 2021 (el 12% del PIB). És 
una quantitat molt important i clarament superior a la 
d’altres economies avançades, on també es van desplegar 
importants ajudes públiques (tot i que menys generoses 
que les nord-americanes) per mitigar els efectes adversos 
de la pandèmia a les llars. Així, per exemple, al conjunt de 
la zona de l’euro, s’estima que aquest estalvi es va situar 
una mica per damunt dels 0,8 bilions d’euros (el 7% del 
PIB), i, en el cas d’Espanya, estaríem parlant d’uns 85.000 
milions d’euros (també al voltant del 7% del PIB).1

Les llars nord-americanes, però, ja han utilitzat una part 
d’aquest excés d’estalvi per finançar un consum més ele-
vat des de l’inici del 2022, com a resposta a l’augment de 
la inflació. En concret, segons les nostres estimacions, 
estaríem parlant d’uns 100.000 milions de dòlars, és a dir, 
poc menys del 5% del que s’havia acumulat prèviament. Si 
es manté aquesta tendència dels últims mesos, les llars 
trigarien entre quatre i cinc anys a gastar la totalitat de 
l’estalvi acumulat en excés, la qual cosa, per al 2022 i el 

1. Les xifres poden variar lleugerament en funció de la metodologia utilit-
zada. Així, per exemple, per al cas espanyol, aquesta xifra oscil·la entre els 
70.000 milions d’euros i els 85.000 milions esmentats.

2023, implicaria un total de 500.000 milions anuals (al  
voltant del 2,4% del PIB).

Quant podrien continuar gastant les llars en els 
propers trimestres?

No obstant això, la relació entre el consum i l’excés d’estal-
vi acumulat no és constant ni directament proporcional. 
Diferents elements influeixen en aquesta relació, de 
manera que cal analitzar-los per donar resposta a la pre-
gunta de quant suport realment podria significar la bossa 
d’estalvi acumulat per al consum en els propers trimestres.

El primer element que cal tenir en compte és com les famí-
lies han distribuït aquest estalvi acumulat entre els diver-
sos actius disponibles, ja que els diferents graus de liquidi-
tat dels actius apunten a una capacitat diferent de consum 
a curt termini. En aquest sentit, malgrat que els fluxos cap 
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a les accions i els fons d’inversió, així com la contractació 
de noves hipoteques, es van situar per damunt de les 
seves respectives mitjanes històriques més recents, la ve -
ritat és que el gros de l’excés d’estalvi es va destinar a di -
pòsits i a efectiu –actius molt líquids– (vegeu el tercer 
gràfic). Es tracta d’una distribució que hauria d’afavorir 
una elevada disposició a gastar-lo. Tanmateix, no sembla 
que això estigui succeint.

Un segon aspecte que cal analitzar és la distribució de l’ex-
cés d’estalvi entre les llars en funció del nivell de riquesa, 
ja que les famílies amb rendes baixes tenen una elevada 
propensió marginal al consum, i el contrari succeeix amb 
les llars de rendes elevades.2 Així, doncs, arribats a aquest 
punt, en els dos casos, seria necessari estimar la distribu-
ció actual de l’excés d’estalvi i de les propensions margi-
nals al consum en funció de la renda de les llars.

Pel que fa a la distribució, diferents estudis mostren que 
les llars nord-americanes amb rendes més altes (en el per-
centil top 20%)3 podrien haver acaparat entre el 40% i el 
65% d’aquest excés d’estalvi. De manera que, atesa la seva 
menor propensió marginal a consumir, comportaria una 
embranzida menor per al consum que si la distribució 
hagués estat més proporcional entre totes les llars. Quant 
a la propensió a consumir, els diferents estudis presenten 
xifres molt variades. Així, mentre una anàlisi de la Reserva 
Federal de Boston del 2019 les estimava en [0,218; 0,166; 
0,002; 0,002; 0,015], de menor percentil de renda a major, 
una altra de Penn Wharton, realitzada el 2021, les situava 
en un rang molt superior, ja que considerava les particu -
laritats que envolten el moment de pandèmia actual: 
[0,55; 0,40; 0,22; 0,13; 0,12].

Si considerem aquestes últimes propensions, en estar més 
alineades amb la situació actual, i amb una distribució de 
l’estalvi en línia amb l’esmentada més amunt, estimem 
que les llars podrien arribar a gastar prop de 525.000 m  i -
lions de dòlars (en termes nominals), és a dir, el 20% del 
total de l’estalvi acumulat extra. En aquest sentit, i tenint 
en compte que ja han gastat 100.000 milions, quedarien 
encara 425.000 milions per als propers trimestres (al  
voltant de l’1,8% en termes de PIB).

Així i tot, es tracta d’una xifra que, de nou, cal matisar amb 
un tercer element, la confiança. La disposició de les llars a 
fer ús dels estalvis acumulats dependrà, també, de les 
expectatives que tinguin sobre la seva situació econòmica 
i financera futura. En aquest sentit, i segons una enquesta 
de la Universitat de Michigan, les perspectives econòmi-
ques dels consumidors es van deteriorar al juny fins a 
nivells mínims des del 1980, la qual cosa podria apuntar a 
una major precaució a l’hora d’utilitzar aquest matalàs 
financer, si més no a curt termini.

2. Això significa que l’increment del consum per cada increment de renda 
disponible és superior a les llars amb ingressos més baixos. 
3. Percentil de 80 a 100.

4. La Reserva Federal estima que l’efecte riquesa de cada dòlar de pèrdua 
en el patrimoni comporta una disminució de la despesa privada de 3,5 a 
5 centaus. Vegeu https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2001/ 
200121/200121pap.pdf

Escenari de soft(ish)-landing

En balanç, i d’acord amb la nostra anàlisi, l’estalvi embas-
sat podria representar un consum extra al voltant dels 
400.000 milions de dòlars (en termes reals) durant el pro-
per any i mig, partint d’un total d’estalvi acumulat del 12% 
del PIB al llarg de la pandèmia. Juntament amb el bon 
moment al mercat laboral, aquest factor de suport (que 
representa al voltant de l’1,5% del PIB) permetrà, segons 
el nostre parer, que les llars nord-americanes puguin 
trampejar, en gran part, els efectes negatius de la inflació 
elevada i del fort tensionament que comporta la ràpida 
retirada dels estímuls monetaris per part de la Reserva 
Federal.

Dit això, l’existència d’aquest matalàs d’estalvi no significa 
que l’economia nord-americana no pugui experimentar 
un procés de fort alentiment. De fet, és d’esperar que el 
tensionament de les condicions financeres i la caiguda 
dels índexs borsaris (el 20% des de l’inici d’enguany) inci-
deixin negativament sobre el consum en els propers tri-
mestres.4 No obstant això, el matalàs acumulat, juntament 
amb la recuperació del mercat laboral i amb una situació 
financera de les llars robusta, hauria de servir per evitar un 
refredament profund i durador de l’activitat econòmica.

Clàudia Canals i Antonio Montilla
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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 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 04/22 05/22 06/22

Activitat

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

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 2,1 17,5 27,5 14,3 16,2 11,2 7,6 7,9 ...

Confiança del consumidor (valor) 101,0 112,7 122,1 116,7 112,9 108,1 108,6 103,2 98,7

Producció industrial –7,2 4,9 13,7 4,9 4,5 5,0 6,1 5,4 ...

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 52,5 60,6 61,0 60,0 60,1 57,8 55,4 56,1 53,0

Habitatges iniciats (milers) 1.396 1.605 1.591 1.569 1.679 1.720 1.810 1.549 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 228 267 262 274 283 299 312 ... ...

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 56,8 58,4 58,0 58,6 59,2 59,9 60,0 60,1 59,9

Balança comercial 1 (% PIB) –3,2 –3,7 –3,5 –3,6 –3,7 –4,0 –4,0 ... ...

Preus

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

Inflació subjacent 1,7 3,6 3,7 4,1 5,0 6,3 6,2 6,0 ...

JAPÓ
2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 04/22 05/22 06/22

Activitat

PIB real –4,5 1,7 7,3 1,2 0,4 0,4 – – –

Confiança del consumidor (valor) 31,0 36,3 36,1 37,5 38,3 34,8 33,0 34,1 32,1

Producció industrial –10,6 5,6 18,4 6,6 1,1 –0,6 –3,4 –4,3 ...

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

Taxa d’atur (% pobl. activa) 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,5 2,6 ...

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

Preus

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

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

XINA
2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 04/22 05/22 06/22

Activitat

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

Vendes al detall –2,9 12,4 14,1 5,1 3,5 1,6 –11,1 –6,7 ...

Producció industrial 3,4 9,3 9,0 4,9 3,9 6,3 –2,9 0,7 ...

PMI manufactures (oficial) 49,9 50,5 51,0 50,0 49,9 49,9 47,4 49,6 50,2

Sector exterior

Balança comercial 1,2 524 680 604 636 680 732 742 777 ...

Exportacions 3,6 30,0 30,7 24,4 23,1 15,7 3,8 16,8 ...

Importacions –0,6 30,1 44,2 25,4 23,7 10,0 –0,1 4,1 ...

Preus

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

Tipus d’interès de referència 3 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7

Renminbi per dòlar 6,9 6,5 6,5 6,5 6,4 6,3 6,4 6,7 6,7

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 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 04/22 05/22 06/22

Vendes al detall (variació interanual) –0,8 5,5 12,7 2,5 4,2 5,2 4,0 0,2 ...
Producció industrial (variació interanual) –7,9 8,8 24,4 6,0 0,2 –0,1 –2,0 ... ...
Confiança del consumidor –14,2 –7,4 –5,6 –4,2 –7,6 –13,6 –22,1 –21,2 –23,6
Sentiment econòmic 88,3 110,8 111,0 117,3 115,6 111,2 104,9 105,0 104,0
PMI manufactures 48,6 60,2 63,1 60,9 58,2 57,8 55,5 54,6 52,1
PMI serveis 42,5 53,6 54,7 58,4 54,5 54,1 57,7 56,1 53,0

Mercat de treball
Ocupació (persones) (variació interanual) –1,5 1,2 2,1 2,1 2,1 ... – ... –
Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,0 7,7 8,1 7,5 7,1 6,8 6,7 6,6 ...

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

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

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 04/22 05/22 06/22

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

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 04/22 05/22 06/22

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 93,9 94,2 94,9 94,0 92,7 92,6 90,4 90,2 90,3

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 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 04/22 05/22 06/22

Finançament del sector privat
Crèdit a les societats no financeres 2 6,3 3,5 2,3 1,8 3,3 4,4 5,2 5,8 ...
Crèdit a les llars 2,3 3,2 3,8 3,9 4,1 4,1 4,4 4,6 4,6 ...
Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 4 (%) 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 ...

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 1,4 1,4 1,5 ...

Dipòsits
Dipòsits a la vista 12,9 12,6 12,4 11,4 10,5 9,1 8,1 7,7 ...
Altres dipòsits a curt termini 0,6 –0,8 –0,6 –2,0 –1,5 –0,3 0,4 0,3 ...
Instruments negociables 8,1 11,4 12,2 10,2 9,2 –0,1 1,3 –2,3 ...
Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any  
de les llars (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 ...

Notes: 1. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda. 2. Dades ajustades de vendes i titulitzacions. 3. Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei 
de les llars. 4. Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial. 5. Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades d’Eurostat, el Banc Central Europeu, la Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i Markit.
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L’economia espanyola manté  
el to, però s’enfosqueixen les 
perspectives de cara al 2023

Revisió a la baixa de les perspectives de creixement el 2023. 
Malgrat el context advers, l’economia espanyola manté un bon 
ritme d’avançament, impulsat pel consum de les llars i el turis
me, cosa que es plasma en un bon funcionament del mercat 
laboral. De tota manera, el xoc sobre la inflació és més intens i 
persistent, tant pels preus més alts de l’energia i de les primeres 
matèries com pels efectes indirectes a la resta de la cistella de 
béns. Aquesta persistència de la inflació en cotes elevades em 
peny els bancs centrals a un major enduriment de les condici
ons financeres del que s’havia previst. En aquest context, en què, 
a més a més, es mantenen nombroses fonts d’incertesa en l’es
fera geopolítica, les perspectives a mitjà termini s’enfosquei
xen. Així, revisem a la baixa la previsió de creixement del PIB per 
al 2023 i a l’alça la de la inflació tant el 2022 com el 2023. Pel 
que fa al PIB, els dos factors subratllats –major persistència de 
la inflació i enduriment de les condicions financeres– han com
portat una revisió a la baixa del creixement el 2023 d’1,4 p. p., 
fins al 2,4%, de manera que el PIB recuperaria els nivells pre
pandèmia en la segona meitat del 2023.

Revisió a l’alça de la inflació. Per a l’any 2022, esperem puja
des més elevades en els preus dels aliments, dels béns indus
trials i dels serveis, empesos pels efectes indirectes de la infla
ció energètica, per l’auge de la demanda turística i per un 
im  pacte més persistent dels colls d’ampolla. Així, preveiem 
una inflació del 8,0% per al conjunt de l’any (+1,2 p. p. en rela
ció amb l’escenari anterior). Aquesta previsió s’ha realitzat 
incorporant la dada d’inflació avançada del juny, del 10,2%, 
que ha estat una sorpresa a l’alça significativa en relació amb 
les nostres previsions anteriors, impulsada pel repunt del preu 
dels aliments i dels carburants. De cara al 2023, la revisió és 
substancial, i preveiem una inflació mitjana del 2,6% (l’1,1% 
amb anterioritat), a causa d’una dinàmica inflacionista dels ali
ments i dels components nucli (serveis i béns industrials) més 
persistents.

L’economia manté el bon to gràcies al turisme i a la resilièn
cia del mercat laboral, però els PMI apunten a un alentiment 
de la indústria i dels serveis. La finalització de les restriccions 
ha comportat el revifament del sector turístic. En particular, cal 
destacar que, al maig, la despesa turística internacional va ser 
de 8.000 milions d’euros, només l’1,4% per sota del maig del 
2019, la qual cosa millora el resultat del mes d’abril (el –2,2%), 
quan la temporada de Setmana Santa ja va ser molt positiva. 
Aquesta dada apunta a una temporada turística daurada a l’es
tiu, tenint en compte que el 2019 va ser un any excepcional
ment bo per a aquest sector. Pel que fa al mercat laboral, les 
dades del juny van tornar a ser molt positives: l’afiliació a la 
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Seguretat Social va créixer en 76.948 treballadors en termes 
desestacionalitzats (33.336 al maig). Així, en el conjunt del 2T, 
el creixement intertrimestral dels afiliats desestacionalizats 
que no estan en situació d’ERTO va ser de l’1%. Així mateix, el 
nostre indicador de targetes apunta a una recuperació del 
consum, després de la reculada del 2,0% intertrimestral en el 
1T. La nota discordant la van posar els índexs PMI del juny. El 
de serveis va recular en 2,5 punts i es va situar en 54,0 punts. El 
sector manufacturer es va tornar a veure afectat per l’augment 
dels preus de les entrades i pels colls d’ampolla en les cadenes 
globals de subministrament i el PMI de manufactures va baixar 
fins als 52,6 punts, 1,2 punts menys que el maig. Tot i que es 
tracta d’un registre superior al nivell indicatiu de creixement 
(50 punts), denota una moderació en el ritme d’expansió del 
sector, a causa de l’alentiment del creixement de la producció 
i de la caiguda de les noves comandes.

Mercat immobiliari: creixement elevat dels preus el 2022, 
però refredament a la vista. La demanda puixant, combinada 
amb l’augment del cost dels materials i amb l’escassetat d’ofer
ta, ha comportat una pujada significativa dels preus de l’habi
tatge en el 1T (el 8,5% interanual segons l’INE i el 6,7% segons 
el MITMA). Aquests resultats, per damunt del que es preveia, 
ens porten a incrementar el creixement previst del preu de 
l’habitatge basat en taxacions fins al 6,0% el 2022 (el 3,5% 
amb an  terioritat). No obstant això, en els propers trimestres, 
alguns dels factors que han estimulat la demanda aniran per
dent impuls (menor creixement de la renda disponible real de 
les llars i augment dels tipus d’interès), de manera que la 
demanda i els preus tendiran a moderarse. Així doncs, el 2023 
hem revisat a la baixa el creixement previst del 3,2% interanu
al al 2,2%.

El Govern anuncia un nou pla de xoc, que tindrà impacte so 
bre el dèficit. El Govern ha anunciat un nou pla per mitigar 
l’impacte de l’elevada inflació sobre les famílies. Aquest pla 
està dotat amb 9.100 milions d’euros i combina la prolongació 
fins al desembre de les mesures adoptades a l’abril i que expi
raven al juny –principalment, bonificació de 20 cèntims per 
litre de combustible per a tots els usuaris (amb un cost fiscal de 
4.000 milions), les rebaixes fiscals sobre l’electricitat (amb una 
reducció dels ingressos de 3.600 milions)– i un conjunt de 
noves mesures destinades a les famílies més vulnerables (xec 
de 200 euros a les rendes baixes, descomptes en el transport 
públic des del setembre i augment temporal del 15% de les 
pensions no contributives). L’impacte sobre el dèficit d’aques
tes mesures serà del 0,5% del PIB. Així i tot, l’espectacular 
embranzida de la recaptació tributària (creixement interanual 
en termes homogenis entre el gener i el maig del 16,2%) i la 
resiliència del mercat laboral exerceixen de contrapès, de 
manera que mantenim la previsió de dèficit públic en el 5,5% 
per al 2022.
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D’altra banda, s’han prolongat les rebaixes dels impostos 
de l’electricitat, que beneficien gairebé totes les llars, fins 
al desembre, amb una rebaixa addicional en l’IVA del 10% 
al 5% (IVA del 21% abans de l’abril).3 En total, el Govern 
calcula que la reducció dels ingressos fiscals per aquestes 
rebaixes (IVA del 21% al 5%, impost especial de l’electricitat 
del 4,11% al 0,5% i suspensió de l’impost sobre el valor de 
la producció elèctrica) se situarà al voltant dels 3.600 
milions d’euros entre el juny i el desembre (comparació 
amb un escenari amb els preus de l’energia en nivells ele
vats, però deixant vèncer aquestes mesures al juny). La 
rebaixa addicional de l’IVA del 10% al 5% implicarà una 
reducció d’ingressos d’uns 440 milions d’euros, de manera 
que la rebaixa de l’IVA del 21% al 5% comportarà una 
reducció total d’ingressos públics de gairebé 1.200 milions 
en els sis propers mesos.

Finalment, també s’han prolongat fins al desembre el to  
pall del 2% sobre la pujada del lloguer en cas que no hi 
hagi acord entre les parts, els majors descomptes del bo 
social elèctric (del 60%, en lloc del 25%, per a col·lectius 
vulnerables i del 70%, en lloc del 40%, per a casos greus), 
que es van ampliar de manera excepcional a 600.000 per
sones més, i l’augment del 15% en l’ingrés mínim vital 
(IMV).

Segon eix: noves mesures selectives i centrades  
en les famílies més vulnerables

L’impacte sobre el dèficit d’aquest nou pla de xoc prové, 
principalment, de la prolongació de les mesures ja vigents. 
No obstant això, s’han adoptat noves mesures, molt foca
litzades en grups vulnerables, que tenen un cost per a les 
arques públiques relativament petit i que mitigaran 
l’impacte de l’elevada inflació sobre aquests col·lectius. 
Aquestes noves mesures se centren, principalment, en les 
famílies, ja que amb prou feines s’han ampliat les ajudes 
directes al teixit productiu (només en 125 milions les des
tinades a les indústries gasintensives i en 72 milions les 
destinades al sector primari) que es van assignar en el pri
mer pla de xoc.

Entre les noves mesures, destaca un pagament únic de 
200 euros a treballadors o a aturats que resideixin en llars 
amb ingressos totals inferiors als 14.000 euros el 2021, el 
patrimoni dels quals, un cop descomptat l’habitatge habi
tual, no superi els 43.200 euros i que no estiguin perce
bent l’IMV. S’estima que aquesta mesura beneficiarà 2,7 

Les claus del segon pla de xoc espanyol

El Govern ha presentat un segon pla de xoc per esmorteir 
l’impacte econòmic de l’elevada inflació. Aquest segon 
paquet implicarà, segons les estimacions de l’Executiu 
ma  teix, un esforç pressupostari de més de 9.000 milions 
d’euros (el 0,7% del PIB), que es descompon en 5.500 
milions més de despesa i en 3.600 en reducció d’ingressos 
per les rebaixes fiscals en els impostos de l’electricitat. 
Segons l’estimació de l’AIReF,1 l’impacte sobre el dèficit 
serà una mica menor, del 0,5% del PIB. 

La implementació de noves mesures (el primer pla de xoc 
va ser concebut per a l’abriljuny i estava dotat amb 6.000 
milions) s’emmarca en un context en què la inflació mos
tra més persistència i intensitat del que s’esperava. El pla 
té dos eixos: el primer és la renovació, fins al 31 de desem
bre, de les principals mesures ja implementades a l’abril i 
que vencien al final de juny. El segon és una bateria de 
no  ves mesures centrades en les famílies més vulnerables. 
Dels 9.000 milions esmentats, uns 8.000 corresponen a la 
prolongació de les mesures vigents i només 1.000 a les 
noves mesures anunciades.

Primer eix: prolongació de les mesures ja existents

En primer lloc, s’ha ampliat fins al 31 de desembre la boni
ficació de 20 cèntims per litre de combustible per a tots els 
usuaris. Dels 5.500 milions de despesa pública del pla de 
xoc, l’Executiu estima que la part principal (4.038 milions)2 

provindrà, precisament, d’aquesta bonificació. L’extensió 
d’aquesta mesura ha generat un intens debat econòmic, 
pel seu caràcter universalista (beneficia per igual tots els 
usuaris, independentment de la seva renda), pel seu cost 
elevat i perquè la seva efectivitat està condicionada pel 
fet que els operadors no absorbeixin aquesta bonificació 
a l’hora de fixar els preus. En altres economies europees, 
s’han adoptat mesures similars, tot i que no s’han prolon
gat fins al final de l’any. A França, per exemple, la rebaixa 
de 15 cèntims per litre de carburant en l’automoció s’am 
pliarà fins al final d’agost, i, a partir del setembre, el presi
dent Macron defensa que cal substituirla per un mecanis
me més focalitzat en els grans transportistes (a l’hora de 
tancar aquest informe, se’n desconeixen els detalls). A 
Itàlia, la retallada de 25 cèntims per litre de gasoil s’ha 
ampliat fins al 2 d’agost.

1. La raó principal, segons explica l’AIReF, és que els 1.800 milions de 
menors ingressos entre el juliol i el desembre per la suspensió de l’impost 
sobre el valor de producció de l’electricitat tenen un impacte neutral 
sobre el dèficit, ja que es tracta d’un ingrés assignat a la transferència al 
sistema elèctric.
2. És una quantitat per trimestre superior als 1.400 milions que el Govern 
va calcular que comportaria aquesta mesura entre l’abril i el juny, possi
blement per una major demanda a l’estiu.

3. La rebaixa de l’IVA afecta els consumidors amb una potència contracta
da inferior o igual a 10 kW. Gairebé totes llars es beneficien de la disminu
ció d’aquest gravamen. El tipus del 5% en l’IVA s’aplicarà també al 72,5% 
dels contractes de subministrament d’electricitat de les empreses i dels 
negocis (no domèstics).
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milions de persones i tindrà un cost de 540 milions. El 
principal repte a l’hora d’implementarla serà identificar 
amb precisió el col·lectiu target i assegurarse que tenen 
coneixement d’aquesta ajuda.

Una altra mesura és el descompte en el transport públic, 
similar a les mesures adoptades a Alemanya o a Itàlia en 
aquesta direcció. En concret, es tractarà d’un descompte 
vigent entre el setembre i el desembre del 50% en els t  í 
tols multiviatge de Renfe i del 30% en els abonaments 
mensuals i en els títols multiviatge de les comunitats autò
nomes i de les entitats locals, les quals podran comple
mentarlo amb el 20% addicional per assolir també un 
descompte total del 50%. Es destinaran 220 milions 
d’euros a finançar aquesta mesura.

Finalment, en els sis properes mesos, s’incrementaran el 
15% les pensions no contributives de viduïtat i de jubilació 
(cost proper als 180 milions), un increment que, a priori, 
s’hauria de revertir al final de l’any. Encara no s’ha concre
tat l’anunci de la creació d’un impost especial a les empre
ses energètiques pels seus beneficis extraordinaris, que 
entraria en vigor al gener del 2023, tot i que una part dels 
seus ingressos reportats ja es comptabilitzarien en l’e  xer 
cici actual. 

Javier Garcia-Arenas

Ajudes directes sector
primari 

Ajudes directes indústria
gasintensiva 

Ampliació bo social
elèctric 

Augment 15% IMV

Augment 15% pensions
no contributives  

Descomptes transport
públic set.-des.

Xec 200 € rendes baixes 

Reducció d’ingressos per
rebaixes impostos electricitat  

Boni�cació pública
combustibles 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

 

Espanya: principals partides del segon pla
de xoc  
(Milions d’euros)  

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del BOE i del Ministeri d’Hisenda.
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dotació de 1.400 milions d’euros), els projectes per a la 
renovació energètica d’habitatges i de barris (1.390 
milions) i les inversions per transformar el sector indus
trial i d’R+D+I en clau sostenible (1.360 milions d’euros). 
En segon lloc, i amb un pressupost de més de 1.000 
milions d’euros, cal esmentar també les inversions per 
implantar zones de baixes emissions en zones urbanes i la 
rehabilitació energètica d’edificis públics. Finalment, es 
començaran a activar, més a mitjà termini, inversions 
claus perquè Espanya potenciï les energies renovables i 
redueixi la dependència dels combustibles fòssils. Així, 
els projectes destinats al desenvolupament de l’hidrogen 
renovable, a la instal·lació de punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics i al desenvolupament de renovables 
superaran els 400 milions d’euros el 2022 en cadascuna 
d’aquestes tres línies.

Ara la clau és que aquests diners flueixin cap al sector 
productiu i que aquestes inversions s’executin a partir de 
convocatòries ben dissenyades i prou àmplies. Pel con
text geopolític i per la necessitat d’accelerar la transició 
energètica, la simbiosi actual entre sostenibilitat i econo
mia és una finestra d’oportunitat que ha d’afavorir l’exe
cució d’aquests projectes, tot i que l’augment dels preus 
de les primeres matèries i l’enduriment de les condicions 
financeres poden retardar algunes inversions. En els qua
tre primers mesos de l’any, a partir de dades de la IGAE, 
només el 14% d’aquests 11.400 milions relacionats amb la 
sostenibilitat ja estaven compromesos (és a dir, compta
ven amb l’autorització legal per ser distribuïts, tot i que 

Fons europeus NGEU el 2022 (i més enllà): una aposta clara  
per la sostenibilitat verda

Sostenibilitat és un terme multifacètic, ja que engloba 
diferents tipus d’elements: mediambientals, socials i de 
governança. En aquest article, ens centrem en el concepte 
més clàssic de sostenibilitat, el mediambiental, amb una 
anàlisi per calibrarne la importància en els fons europeus 
NGEU del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Aquest 
Mecanisme representarà, en total, 70.000 milions d’euros 
en transferències a fons perdut per a l’economia espanyo
la, que es rebran entre el 2021 i el 2023 si es van complint 
les fites i les reformes associades, i dels quals el 40% es 
destinarà a inversions verdes (el mínim exigit per la Comis
sió Europea és del 37%).1 Més enllà de les grans xifres, què 
s’espera el 2022 pel que fa a inversions sostenibles? És una 
pregunta candent quan ens trobem en un context geopo
lític en què es pretenen potenciar a nivell europeu les 
energies renovables per reduir la dependència dels com
bustibles fòssils, un procés que ha guanyat rellevància 
amb els plans per desvincularse energèticament de Rús
sia. Així, cal destacar que, en el moment actual, amb els 
preus de les primeres matèries energètiques en nivells tan 
elevats i amb problemes de garantia de subministrament, 
l’economia i el medi ambient van de bracet. No en va, la 
seguretat de subministrament, l’assequibilitat i la sosteni
bilitat, tres objectius que durant anys eren contraposats, 
ara estan alineats.

Projectes NGEU 2022: una aposta per la 
sostenibilitat de (almenys) 11.000 milions d’euros

La veritat és que la sostenibilitat mediambiental és una 
de les grans prioritats de les inversions NGEU planificades 
per al 2022. Als Pressupostos Generals de l’Estat del 2022, 
hi ha inclosos 28.000 milions d’euros del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència, dels quals 11.400 són identifi
cats com inversions que tenen com a principal objectiu la 
sostenibilitat mediambiental. Ara bé, es tracta d’una esti
mació conservadora. Per exemple, els 1.700 milions que 
es destinaran a millorar la xarxa de rodalies i la intercon
nexió ferroviària amb la resta d’Europa podrien també 
encaixar com a sostenibles, ja que permetran reduir les 
emissions de carboni relacionades amb un major ús del 
transport privat.

Quines són les principals inversions sostenibles que s’es
cometran amb aquests fons el 2022? Destaquen les cinc 
amb inversions superiors als 1.000 milions d’euros (vegeu 
el primer gràfic). Al primer calaix del podi, destaquen el 
pla per fer un sector turístic més sostenible (amb una 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la IGAE.

Espanya: inversions previstes NGEU 2022 
sostenibles mediambientalment

1. El Govern està preparant una addenda al Pla de Recuperació per 
sol·licitar també 70.000 milions en concepte de préstecs.
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una part són moviments de caixa entre administracions). 
En concret, fins al 30 d’abril, s’havien compromès 600 
milions per a la sostenibilitat del turisme, 500 milions per 
a la construcció d’habitatges de lloguer social eficients 
energèticament, gairebé 400 milions per a la rehabilita
ció sostenible d’edificis públics i 120 milions per a la ges
tió de residus.

Més enllà del 2022: un PERTE ambiciós d’energies 
renovables i d’hidrogen

Més enllà del 2022, no podem acabar aquest article sense 
esmentar l’ambiciós PERTE –es tracta de projectes de col
laboració públicoprivats per transformar la cadena de 
valor de sectors econòmics estratègics– centrat en les 
energies renovables, en l’hidrogen renovable i en l’emma
gatzematge energètic, que s’espera que doni un gran 
impuls a la sostenibilitat de l’economia. Els projectes asso
ciats a aquest PERTE es desenvoluparan entre el 2022 i el 
2026 i comptaran amb una inversió pública de 6.900 
milions d’euros (és el segon PERTE amb major dotació, 
només per darrere del de microxips) i un cofinançament 
del sector privat que s’espera que arribi als 9.500 milions. 
Aquest PERTE serà clau per desvincular l’economia espa
nyola dels combustibles fòssils, i ja, el 2022, s’espera que el 
sector públic inverteixi 2.350 milions d’euros2, entre els 
quals destaquen els 450 milions per a projectes d’auto
consum, els 400 milions per a la transformació de les flotes 
de serveis de transport, els 400 milions per impulsar la 
cadena de valor de l’hidrogen renovable i els 150 milions 
per al desenvolupament del biogàs.

Aquest PERTE tindrà dos eixos principals. El primer són 17 
mesures per facilitar la transformació del model energètic, 
entre les quals destaquen: el foment de les instal·lacions 
d’autoconsum renovable (inversió pública de 900 milions 
d’euros), la inversió en digitalització de les xarxes de distri
bució per millorar la integració de la generació renovable 
distribuïda (525 milions) i el desenvolupament de les 
renovables tèrmiques (500 milions).

El segon eix està format per 25 mesures transformadores 
del model energètic, entre les quals destaquen: 1.555 
milions d’inversió pública per a la cadena de valor de l’hi
drogen renovable i 765 milions per a renovables innova
dores (aquí, aprofitant els 8.000 quilòmetres de costa del 
país, es pretén accelerar l’ús de renovables marines).

En definitiva, el Pla de Recuperació donarà un impuls 
important a la sostenibilitat de la nostra economia. Això 
s’haurà de conjugar amb una visió estratègica àmplia que 
permeti aprofitar les oportunitats per augmentar el rol 

d’Espanya a nivell europeu en matèria energètica (per 
exemple, mitjançant la connexió amb França per redirigir 
una part del gas que ens arriba del nord d’Àfrica).

Javier Garcia-Arenas

2. Aquesta quantitat forma part dels 11.000 milions que hem identificat 
com a sostenibles.

PERTE d’energies renovables, hidrogen 
renovable i emmagatzematge

PERTE: mesures facilitadores de la transició energètica
Dotació 
(milions 
d’euros)

Instal·lacions autoconsum renovables 900

Digitalització xarxes de distribució 525

Energies renovables tèrmiques 500

Sostenibilitat empreses industrials (subvencions + 
préstecs a interès 0)

278

Formació verda docents FP i Aules emprenedoria 
indústria

256

Emmagatzematge «rere el comptador» 220

Competències (treballadors turisme, aturats...) 107

Xarxes renovables de calor i de fred 100

Inversions gasos renovables (hidrogen, biogàs...) 67,5

Transversalitat de gènere ocupacions verdes 26

Competències i ocupacions verdes joves 25

Reskilling zones de transició justa 20

Reskilling habilitats transició energètica 20

Ajudes vehicle d’hidrogen 12

Algorismes verds 3

PERTE: Mesures transformadores del model energètic
Dotació 
(milions 
d’euros)

Hidrogen renovable: formació, instal·lacions, 
demostradors electròlisi, mobilitat pesant, clústers 
d’hidrogen...

1.555

Renovables: repotenciació parcs eòlics, marines, 
biogàs...

765

Emmagatzematge: R+D+I, models de negoci flexibilitat 
sistema elèctric...

620

Sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació: 
missions Ciència i Innovació, Centre Ibèric d’R+D 
d’emmagatzematge d’energia, ajudes Agència Estatal 
Recerca projectes energètics...

588

Transició justa: Fundació CIUDEN: execució de 
programes d’R+D+I relacionats amb l’energia i el medi 
ambient

30

Font: Resum Executiu i Memòria Descriptiva PERTE Energies Renovables, Hidrogen
Renovable i Emmagatzematge.
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La desigualtat salarial a Espanya torna a la casella  
prepandèmia

La crisi econòmica provocada per la pandèmia de la 
COVID-19 va impactar amb força sobre els ingressos dels 
espanyols. En poques setmanes, 600.000 treballadors 
van perdre la feina i més de 3,5 milions es van acollir als 
expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Les 
onades posteriors del coronavirus van continuar condi -
cionant amb intensitat la situació del mercat laboral. No 
obstant això, dos anys després, la situació ha canviat de 
manera substancial: en el 1T 2022, el nivell d’ocupació 
(20,08 milions d’ocupats) ja és superior al previ a la pan-
dèmia, i la taxa d’atur, del 13,6%, és 1 punt inferior a la taxa 
prepandèmia.

En aquest article analitzem l’impacte que va tenir la pandè-
mia de la COVID-19 sobre la desigualtat dels ingressos a 
Espanya mitjançant la utilització de dades massives de 
nòmines domiciliades a CaixaBank completament anoni-
mitzades, així com les transferències públiques percebu-
des pels treballadors (subsidis d’atur i ERTO). Aquestes 
dades es processen a gran velocitat mitjançant tècniques 
de big data i permeten una anàlisi amb un alt nivell de 
representativitat i de granularitat.1 Aquesta informació ens 
permet concloure que, a l’abril del 2022, la recuperació del 
mercat laboral ha permès esborrar l’impacte de la pandè-
mia sobre la desigualtat dels ingressos salarials a Espanya.

Aquest estudi és una part d’un projecte de col·laboració 
amb investigadors de la Universitat Pompeu Fabra, de 
l’Institute of Political Economy and Governance (IPEG) i de 
CaixaBank Research que ha permès realitzar un segui-
ment de l’evolució de la desigualtat mes a mes des de l’ini-
ci de la pandèmia. Els resultats ampliats amb diferents 
indicadors de desigualtat per a tota la població o per a 
diferents subgrups, així com diverses publicacions, estan 
disponibles en aquest apartat de la nostra web: https://
inequality-tracker.caixabankresearch.com/ca.

Retorn a la situació prepandèmia en la desigualtat 
dels ingressos

L’anàlisi dels ingressos salarials en temps real mostra que, 
el 2022, s’ha desfet l’impacte de la pandèmia sobre la desi-

gualtat i que el seu nivell ja és molt semblant a l’existent 
abans de la pandèmia. En concret, a l’abril del 2022, l’índex 
de Gini 2 a Espanya se situa 0,4 punts per sota del nivell del 
febrer del 2020, just abans de l’inici de les restriccions.

El retorn a una situació de desigualtat salarial similar a la 
del febrer del 2020 és una fita remarcable, perquè la pan-
dèmia va afectar amb força les nòmines dels treballadors. 
La desigualtat a Espanya, mesurada per l’índex de Gini, va 
augmentar en 10,8 punts en només dos mesos, del febrer 
a l’abril del 2020, abans de les transferències públiques 
(vegeu el primer gràfic). Al llarg dels següents mesos, a 
mesura que es relaxaven les restriccions a la mobilitat, l’in-
crement de la desigualtat es va anar moderant, però con-
tinuava sent elevat, per damunt dels 4 punts en la segona 
meitat del 2020. No va ser fins a la primavera del 2021, 
amb una major reactivació econòmica, que es va accelerar 
la reducció de la desigualtat.

1. Per a més referències sobre la representativitat de les dades, vegeu 
Aspachs, O., Durante, R., Graziano, A., Mestres, J., Reynal-Querol, M. i 
Montalvo, J.G. (2021), «Tracking the impact of COVID-19 on economic ine-
quality at high frequency», PLOS one, 16(3), a https://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249121.
2. L’índex de Gini és l’índex de referència per analitzar el nivell de des -
igualtat salarial. Pot presentar valors entre 0 i 100. Les xifres més elevades 
reflecteixen nivells més elevats de desigualtat, i viceversa. La variació en 
l’índex de Gini en relació amb el febrer del 2020 està corregida per la 
varia  ció estacional mitjana experimentada durant el mateix període dels 
anys 2018 i 2019.

La desigualtat torna a la casella de sortida  
a Espanya

Font: CaixaBank Research.

La desigualtat dels ingressos s’ha 
reduït �ns als mateixos nivells que 
abans de la pandèmia, gràcies 
a l’acció de l’estat del benestar 
i a la recuperació de l’activitat.

La petjada de la desigualtat s’ha 
esborrat en tots els col·lectius: 
homes, dones, joves, gent gran, 
immigrants, etc.

En el cas dels joves, la 
situació, �ns i tot, ha millorat, 
gràcies a la reactivació del mercat 
laboral.

No obstant això, tot i que tornem a la situació 
pre-COVID, el nivell de desigualtat es podria 
reduir més si es manté el dinamisme en 
la creació d’ocupació i si es reforcen les 
polítiques públiques.

Disposar d’informació en temps 
real és fonamental per mesurar 
la desigualtat i per monitorar 
l’acció de les polítiques públiques.

2020

2022

https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/ca
https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/ca
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Les transferències públiques van jugar un paper clau per 
contenir aquest augment de la desigualtat, ja que les aju-
des van permetre, en el moment àlgid de la crisi, reduir la 
desigualtat en un 80% aproximadament. En concret, 
l’augment de la desigualtat dels ingressos salarials tenint 
en compte les transferències públiques entre el febrer i 
l’abril del 2020 va ser de 2,4 punts a Espanya, en lloc dels 
gairebé 11 punts d’increment de la desigualtat única-
ment salarial. Dos anys després, a l’abril del 2022, l’aug -
ment de la desigualtat s’ha reduït completament. Un 
detall curiós és que la desigualtat abans de les transferèn-
cies públiques a l’abril del 2022 ha caigut, fins i tot, una 
mica més que incloent les ajudes, al contrari del que va 
succeir durant tota la pandèmia. Tot i que la diferència 
entre l’una i l’altra és petita, mostra com la forta millora 
del mercat de treball ha estat el principal factor que expli-
ca aquesta millora.

L’impacte de la pandèmia sobre la desigualtat  
dels ingressos s’ha esborrat per a tothom?

Una altra bona notícia és que tots els col·lectius tornen a 
la casella prepandèmia en termes de desigualtat salarial. 
A l’abril del 2022, ja va desaparèixer gairebé la totalitat 
de l’increment de la desigualtat dels ingressos per als 
treballadors de diferents franges d’edat, per a les dones i 
per als homes, i per als nascuts a Espanya o a l’estranger. 
Per a la majoria de col·lectius, la desigualtat és, fins i tot, 
inferior a l’existent abans de la pandèmia (vegeu el 
segon gràfic).

I això és així malgrat que l’impacte de la crisi econòmica 
derivada de la COVID-19 va ser molt diferent per a cada 
col·lectiu i es va intensificar més entre els col·lectius amb 
una major precarietat laboral. A l’abril del 2020, moment 
de major impacte de la COVID-19 sobre l’activitat econò-
mica, l’índex de Gini abans de les transferències públiques 
va augmentar en 16,3 punts per als joves (de 16 a 29 anys), 
11 punts per als adults (de 30 a 49 anys) i 7 punts per als 
més grans (de 50 a 64 anys). Així mateix, la desigualtat 
entre els treballadors nascuts a l’estranger es va incre-
mentar en 15,4 en relació amb el nivell prepandèmia, 
mentre que, per als nascuts a Espanya, va augmentar en 
9,8 punts. L’increment de la desigualtat dels ingressos 
salarials entre el febrer i l’abril del 2020 va ser més similar 
entre sexes, amb un augment d’11,4 punts per a les dones 
i de 10,4 punts per als homes.

L’impacte de la pandèmia sobre la desigualtat  
dels ingressos s’ha esborrat a tot Espanya?

En termes de desigualtat salarial, totes les comunitats 
autònomes (CA) han tornat a una situació molt similar a la 
prèvia a la pandèmia. I això malgrat que la crisi econòmica 
derivada de la pandèmia va impactar amb més força en 
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regions com les Balears i les Canàries, amb in  crements de 
l’índex de Gini de 18,8 i de 16,2 punts, respectivament, 
entre el febrer i l’abril del 2020, o a Catalunya, on va aug-
mentar en uns 11 punts. Aquestes diferències entre regi-
ons són degudes al fet que la pandèmia va afectar més 
l’activitat econòmica de sectors turístics, com l’hoteleria i 
la restauració, i de les zones més urbanes.3

Dos anys després, el 2022, totes les CA s’acosten ja a la 
situació inicial en termes de desigualtat salarial, i algunes 
es troben en una situació, fins i tot, millor que just abans 
de la pandèmia (entre elles, les regions més turístiques).

3. Per a més detalls, vegeu l’article «Factors que expliquen la diferent 
pressió sobre la desigualtat a nivell regional», al Dossier de l’IM10/2021.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/factors-expliquen-diferent-pressio-sobre-desigualtat?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/factors-expliquen-diferent-pressio-sobre-desigualtat?index=
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abaixar la guàrdia.5 La utilitat de seguir en temps real l’im-
pacte d’una crisi mitjançant l’evolució de la desigualtat o 
d’altres indicadors econòmics no perd rellevància, sobre-
tot perquè aquest seguiment permet ajustar amb més 
rapidesa la resposta de la política econòmica i adoptar 
mesures per protegir els col·lectius més vulnerables, tal 
com s’ha fet amb èxit durant la crisi de la COVID-19.

Oriol Aspachs (CaixaBank Research),
Ruben Durante (ICREA-UPF, IPEG i Barcelona GSE),

Alberto Graziano (CaixaBank Research),
Josep Mestres (CaixaBank Research),

Jose G. Montalvo (UPF, IPEG i Barcelona GSE) i
Marta Reynal-Querol (ICREA-UPF, IPEG i Barcelona GSE)

Com hem tornat a la casella prepandèmia?:  
amb una resposta de polítiques públiques sense 
precedents i gràcies als ERTO

La ràpida i àmplia resposta de les polítiques públiques 
dutes a terme per pal·liar l’efecte de la pandèmia és la pri-
mera clau que n’explica la ràpida recuperació. Els treballa-
dors es van quedar sense poder treballar per causes alie-
nes a la seva voluntat, però van mantenir els llocs de 
treball gràcies als dispositius d’ERTO. Els ERTO també van 
permetre mantenir una part dels ingressos salarials i for-
men part essencial del conjunt de mesures de suport a les 
empreses i a les famílies que van conformar la important 
resposta de polítiques públiques per fer front a la crisi 
derivada de la COVID-19.4

D’altra banda, la forta recuperació econòmica a la sorti-
da de la crisi a Espanya ha permès que hi hagi 20,08 mi -
lions d’espanyols treballant en el 1T 2022, 614.000 més 
que en el 1T 2019. L’impuls que ha comportat la represa 
de l’activitat ha implicat que l’augment de l’ocupació 
afavoreixi col·lectius que, normalment, tenien més difi-
cultats per trobar feina, com els joves, les dones o els 
immigrants.

Reduir la desigualtat a Espanya continua sent  
un objectiu clau

Malgrat la millora en l’àmbit de la desigualtat dels ingres-
sos dels treballadors durant la passada crisi, no hauríem 
de caure en la complaença. Quan va esclatar la pandèmia, 
encara no s’havia recuperat el nivell de desigualtat previ a 
la crisi financera, i, per tant, és necessari continuar reduint-
lo. El dinamisme en la creació d’ocupació, com hem vist en 
aquesta sortida de la pandèmia, és un element clau per 
aconseguir-ho: més i millors llocs de treball per a tots els 
col·lectius permeten una reducció real i efectiva de la desi-
gualtat dels ingressos. D’altra banda, és necessari reforçar 
les polítiques encaminades a reduir la desigualtat. En 
aquest sentit, l’ingrés mínim vital és una política pública 
essencial per a les famílies amb pocs recursos i amb poca 
vinculació al mercat laboral. No obstant això, la introduc-
ció d’una política d’aquesta envergadura fa necessari ava-
luar-la, com ja està previst fer, i sobretot ajustar-la quan es 
coneguin els resultats d’aquestes avaluacions per millo-
rar-ne l’eficàcia.

Així mateix, el 2022, el conflicte bèl·lic a Ucraïna i els colls 
d’ampolla tensionen a l’alça els preus de les primeres 
matèries i, de retruc, els preus de cada vegada més pro-
ductes de la cistella de consum. La situació econòmica 
que s’albira és complexa, amb impactes molt diferents per 
sectors i per grups poblacionals, de manera que no podem 
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4. Per a més detalls, vegeu l’article «Mesures econòmiques per contrares-
tar l’impacte de la COVID-19 a Espanya», a l’IM04/2020.

5. Per a més detalls, vegeu l’article «L’economia espanyola davant la gue  rra 
a Ucraïna», a Les Claus del Mes de l’IM03/2022.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/mesures-economiques-contrarestar-limpacte-covid-19?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/mesures-economiques-contrarestar-limpacte-covid-19?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/analisi-conjuntura/leconomia-espanyola-davant-guerra-ucraina?index%3Findex=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/analisi-conjuntura/leconomia-espanyola-davant-guerra-ucraina?index%3Findex=
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El PERTE Xip: aconseguirà Espanya fer-se un lloc a la indústria  
dels microxips?

Els problemes en les cadenes globals de valor des de 
l’esclat de la pandèmia han posat de manifest la impor
tància dels semiconductors en l’actual entramat produc
tiu. Aquests components no solament són claus en 
l’anomenada economia digital (la intel·ligència artificial, la 
computació quàntica i l’internet de les coses), sinó que 
són també essencials en multitud de cadenes globals de 
subministraments. En el cas de l’economia espanyola, la 
indústria de l’automòbil destaca com una de les grans 
afectades per l’escassetat actual de microxips, cada vega
da més necessaris per a la producció dels automòbils elèc
trics.1 En els últims mesos, aquesta escassetat de semicon
ductors ha encès les alarmes a Europa i ha posat sobre la 
taula el debat sobre l’enorme dependència externa en 
aquesta mena de components claus.

En aquest sentit, el Govern espanyol va aprovar al maig el 
Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació 
Econòmica de Microelectrònica i Semiconductors (PERTE 
Xip), sens dubte una de les principals apostes en matèria 
de política d’oferta per als cinc propers anys. Està previst 
que el projecte mobilitzi una inversió pública de 12.250 
milions d’euros fins al 2027, al voltant del 2% del VAB anual 
del sector manufacturer, i això el converteix en el PERTE 
amb un major volum d’inversió pública entre els 11 apro
vats al llarg dels 12 últims mesos (vegeu el primer gràfic). 
Això no fa més que reflectir el caràcter estratègic d’aquest 
nou projecte, que, a més a més, està en línia amb la Llei 
Europea de Xips.2

El nou PERTE pretén englobar tota la cadena de valor del 
producte i es desenvolupa mitjançant quatre eixos estra
tègics: el reforçament de la capacitat científica (R+D+I), 
l’estratègia del disseny, la construcció de fàbriques de pro
ducció a Espanya i, finalment, la dinamització de la in 
dústria IT espanyola (és a dir, aspira a generar demanda 
d’aquests microxips). El tercer eix, el de la producció de 
microxips, és, sens dubte, el més nou (en l’actualitat, no hi 
ha cap planta de producció a Espanya), ambiciós (aspira a 
fabricar microxips d’avantguarda, per sota dels 5 nanòme
tres [nm]) i el més ben dotat econòmicament de tot el Pla 
(vegeu el segon gràfic).

És factible produir microxips a Espanya? La resposta de 
pèn de la mena de semiconductor que es pretén fabricar i 
del termini que estiguem considerant. En l’actualitat, els 
xips més avançats tecnològicament (microxips per sota de 
5 nm), que són els utilitzats en els processadors i en els 
telèfons mòbils d’última generació, es produeixen en fac
tories a Taiwan (el 63% del total), a Corea del Sud (el 18%), 
a la Xina (el 6%) i als EUA. En altres paraules, la producció 
està concentrada en uns pocs fabricants (TSCM, Samsung, 
UMC, GlobalFoundries i SMIC acumulen el 90% de l’oferta 
mundial), en especial a la regió d’Àsia, que porten unes 
quantes dècades d’avantatge i que es nodreixen d’un eco
sistema de grans indústries manufactureres de productes 
d’electrònica de consum que demanden aquests micro
xips.3 A més a més, la tremenda reactivació de la demanda 
de microxips després de les fases inicials de la pandèmia i 
les excel·lents previsions de cara als propers anys estan 
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1. La indústria de l’automòbil és, amb escreix, la que s’està comportant pitjor: des de l’inici d’enguany i en termes interanuals, la seva producció està caient 
a ritmes de l’11%, els seus ingressos han reculat el 9,5% i el nombre d’afiliats s’ha reduït el 5,4%.
2. Al febrer, la Comissió Europea va anunciar la Llei Europea de Xips (Chips Act), amb l’objectiu de duplicar la quota de producció de microxips a nivell 
mundial, fins assolir el 20% cap al 2030. La iniciativa mobilitza 43.000 milions d’euros al llarg de la propera dècada.
3. Per a una visió més completa de l’oferta global de semiconductors, vegeu l’article «L’oferta global de xips: de disrupcions i de noves tendències», al 
Dossier de l’IM02/2022.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/analisi-conjuntura/loferta-global-xips-disrupcions-i-noves-tendencies?index=


28  

ECONOMIA ESPANYOLA | FOCUS

JULIOL-AGOST 2022

07

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

EUA  Corea del 
Sud 

Japó  Europa Xina Taiwan Altres 

Indústria de semiconductors per regions  
(% del total) 

Valor afegit de producció  Consum de microxips  

Notes: Dades per al 2019. El valor afegit de producció contempla totes les etapes en la producció 
dels semiconductors, des del disseny �ns a la fabricació i l'emmetxat.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de SIA.

  
 

 

incentivant noves inversions per part d’aquests fabricants: 
la taiwanesa TSMC ha anunciat la inversió de 100.000 
milions de dòlars en els tres propers anys i el comença
ment de la fabricació de microxips de menys de 2 nm (claus 
per als automòbils sense conductor).

En aquest context tan competitiu, serà realment difícil fer
se un lloc en la producció d’aquests semiconductors 
d’última generació. No obstant això, sí que pot ser factible 
tenir una factoria que proveeixi de microxips la indústria 
de l’automòbil, d’enorme rellevància per a la regió i per a 
l’economia espanyola, ja que els semiconductors que 
necessita són una mica menys avançats que els que podria 
necessitar un processador de PC o un telèfon intel·ligent i 
són d’una dimensió d’uns 180 nm, en relació amb els 5 nm 
dels més avançats. En qualsevol cas, ferse un lloc en 
aquesta part de la cadena d’oferta s’ha de considerar com 
un objectiu a mitjà i a llarg termini, si tenim en compte  que 
és molt complex modificar les baules de la cadena d’oferta 
en productes tan integrats en les cadenes globals.4

En canvi, Europa podria tenir un cert paper en les fases de 
recerca R+D+I, de desenvolupament i de manufactura 
especialitzada, on el seu pes en termes globals és modest, 
però on ja hi ha centres de recerca rellevants, com el pun
ter Interuniversity Microelectronics Centre de Bèlgica. En 
aquest sentit, sembla que una altra iniciativa europea 
paral·lela sobre l’impuls de les tecnologies de computació 
(EuroHPC JU, per les sigles en anglès), llançada al juliol de 
l’any passat, esta ben encaminada: busca enfortir les 
infraestructures, els productes i els serveis digitals conju
gant els esforços de les corporacions, l’acadèmia, els usua
ris, la classe política, les organitzacions de recerca i els 
centres tecnològics.5

En l’actualitat, a Espanya, el sector dels semiconductors 
consta tot just de 120 pimes, que es concentren en les 
fases d’innovació, de disseny i de simulació, precisament 
les etapes amb més valor afegit i on es necessita personal 
més qualificat. A més a més, comptem amb una certa 
po sició internacional en diversos projectes IT: (i) en el  
desenvolupament d’arquitectures alternatives (Barcelona 
Supercomputing Center és una referència internacional); 
(ii) en fotònica integrada (Universitats Politècniques de 
València, de Vigo i de Madrid), i (iii) en l’àmbit del desen
volupament de xips quàntics (Institut de Ciències Fotòni
ques i CSIC), així com amb el projecte Quantum Spain, en 
el qual participen 25 centres situats en 14 comunitats 
autònomes.

En definitiva, s’ha de posar en valor aquest tipus d’inicia
tives pel costat de l’oferta per impulsar el paper de la regió 
en un sector que continuarà sent clau en l’economia actual, 

sent conscients, però, de la dificultat que representarà fer
se un lloc en una indústria amb importants barreres 
d’entrada, sobretot pel que fa a la fase de producció. En 
qualsevol cas, abans de res, es tracta d’un primer pas en la 
bona direcció si l’objectiu del PERTE s’orienta cap a la fabri
cació dels microxips que necessita la indústria de l’au  to 
mòbil, tan rellevant a Espanya i a Europa, i on les necessitats 
tecnològiques són menors. Així mateix, són fonamentals 
els passos per potenciar les parts de la cadena que tenen 
més valor afegit i on la regió ja té un paper rellevant, com 
són la recerca i el disseny de microxips.

Pedro Álvarez Ondina

4. Per a una revisió de les tensions que estan experimentant les cadenes 
globals de valor, vegeu l’article «Cadenes globals de valor: ahir, avui i 
demà», a l’IS Indústria.
5. L’European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC 
JU) és una iniciativa que complementa la Chips Act i que té un pressupost 
d’uns 7.000 milions d’euros per al període 20212027.

https://www.caixabankresearch.com/ca/analisi-sectorial/industria/cadenes-valor-globals-ahir-avui-i-dema?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/analisi-sectorial/industria/cadenes-valor-globals-ahir-avui-i-dema?index=
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Dinàmiques salarials a Espanya: creixen al mateix ritme els salaris 
baixos i els alts?

La recuperació del mercat laboral en la sortida de la pan-
dèmia sorprèn per la seva fortalesa. Al juny del 2022, ja hi 
havia 20,2 milions d’afiliats i se superava àmpliament el 
ni  vell prepandèmia de tres anys enrere (19,5 milions al 
juny del 2019). Per la seva banda, els ingressos salarials per 
empleat van augmentar, de mitjana, el 2,4% interanual al 
maig del 2022, segons l’indicador de salaris de CaixaBank 
Research, el mateix avanç que a l’abril, tot i que 0,2 p. p. 
per damunt del del març.1 Però estan creixent al mateix 
ritme les nòmines dels treballadors amb ingressos baixos 
que les dels treballadors amb ingressos alts?

Per analitzar-ho, ordenem les nòmines de menor a major 
import en cada mes i calculem per separat per a treballa-
dors amb ingressos baixos, mitjans i alts la variació inter -
anual mitjana de la seva nòmina un any després.2 La 
nòmina mensual correspon al total d’ingressos salarials 
nets percebuts durant el mes, i, per tant, els augments en 
la nòmina són deguts a les millores salarials i als incre-
ments de les hores treballades.3

Abans d’analitzar com avancen les nòmines per nivell 
d’ingressos en l’actualitat, explorem com es comportaven 
abans de la pandèmia. El que observem és que, el 2018 i el 
2019, de mitjana, l’avanç mitjà de les nòmines va ser del 
2,8% interanual per als salaris baixos, del 2,2% per als sala-
ris mitjans i del 2,3% per als salaris alts (vegeu el gràfic). 
Sovint, els treballadors amb salaris baixos són joves que, al 
principi de la vida laboral, canvien sovint de feina i, per 
aquest motiu, experimenten majors increments dels 
ingressos entre un any i el següent. Aquest resultat també 
es dona en altres països, com es pot observar als EUA amb 
el Wage Growth Tracker de la Fed d’Atlanta.4

Analitzem ara el que succeeix en l’actualitat. Al maig del 
2022, l’avanç mitjà de les nòmines dels treballadors amb 
salaris baixos va ser del 2,9% interanual. Per la seva banda, 
els treballadors amb salaris mitjans i alts van experimentar 

increments del 2,5% i del 2,1% interanual, respectivament. 
Aquests resultats mostren que, igual que abans de la pan-
dèmia, les nòmines dels treballadors amb ingressos més 
baixos avancen a un ritme major que les dels treballadors 
amb ingressos més alts, tot i que les nòmines de tots crei-
xen a un ritme similar a la mitjana del 2018 i 2019. D’això 
també se’n desprèn que, ara com ara, no s’observen pres-
sions salarials destacables per a cap nivell salarial, malgrat 
que les pressions inflacionistes i l’impacte desigual de la 
guerra d’Ucraïna sobre els diversos sectors d’activitat 
podrien canviar la situació i aconsellen que es faci un 
seguiment a temps real de la situació.

Josep Mestres Domènech

1. Aquest indicador correspon a la mitjana de la variació interanual dels 
ingressos salarials mensuals de totes les persones amb nòmina domicilia-
da a CaixaBank i es calcula client a client de forma totalment anonimitza-
da. Per a més detalls sobre la seva definició, vegeu l’article «Dinàmiques 
salarials a Espanya: què ens diu l’indicador de salaris de CaixaBank 
Research?», al Dossier de l’IM05/2022.
2. En aquest cas, calculem la mitjana de la variació interanual de la nòmi-
na mensual dels assalariats que l’any anterior percebien una nòmina 
entre el percentil 20 i 40 (salaris baixos), entre el percentil 40 i 60 (salaris 
mitjans) i entre el percentil 60 i 80 (salaris alts).
3. Analitzar la variació mitjana permet, en tot cas, evitar casos extrems de 
canvis substancials en el nombre d’hores treballades o d’ocupació que, 
per la seva naturalesa, estan a les cues de la distribució.
4. Aquest indicador mesura el creixement salarial nominal dels treballa-
dors observat amb 12 mesos de diferència a partir de dades de la Current 
Population Survey (CPS).
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https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/inflacio/dinamiques-salarials-espanya-ens-diu-lindicador-salaris-caixabank?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/inflacio/dinamiques-salarials-espanya-ens-diu-lindicador-salaris-caixabank?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/inflacio/dinamiques-salarials-espanya-ens-diu-lindicador-salaris-caixabank?index=
https://www.atlantafed.org/Error?aspxerrorpath=/chcs/wage-growth-tracker.
https://www.atlantafed.org/Error?aspxerrorpath=/chcs/wage-growth-tracker.
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Va créixer el consum a Espanya en el 2T 2022? El que ens diuen  
les dades en temps real

Les pressions inflacionistes i l’esclat de la guerra a Ucraïna 
han afectat la confiança dels consumidors espanyols en els 
últims mesos. Les dades publicades per la Comissió Euro
pea mostren que, al març, es va produir la major caiguda 
des de l’inici de la pandèmia. De llavors ençà, la confiança 
dels consumidors s’ha mantingut en nivells significativa
ment inferiors als observats fins al febrer del 2022 (vegeu el 
primer gràfic).

El deteriorament de la confiança dels consumidors con
trasta amb la bona dinàmica del mercat laboral, amb gaire
bé un milió de treballadors més que en temps prepandè
mics.1 Durant el 1T 2022, el primer factor va predominar 
sobre el segon, i, en conseqüència, el consum real de les 
llars va créixer el –2,0% intertrimestral (l’1,5% en el 4T 
2021). El fort augment de la incertesa va reduir molt el con
sum real en béns duradors, amb un creixement intertri
mestral del –11,2% (el 6,4% en el 4T 2021).

Un cop transcorregut el mes de juny, el quid de la qüestió 
és saber si, en els temps convulsos en què vivim, el consum 
s’haurà recuperat de la notable caiguda del 1T 2022 o, en 
canvi, haurà tornat a registrar un creixement intertrimes
tral negatiu. Alguns indicadors apunten al fet que el con
sum va aconseguir agafar oxigen en el 2T 2022; per exem
ple, les vendes al detall van registrar, en termes reals, un 
creixement intertrimestral del 2,6% en la mitjana d’abril i 
maig (el –3,1% en el 1T 2022), mentre que les vendes inte
riors de les grans empreses (també en termes reals) van 
mostrar igualment un clar dinamisme i van avançar el 4,6% 
intertrimestral (el –0,7% en el 1T 2022). Per la seva banda, 
les matriculacions d’automòbils van créixer el 26,5% inter
trimestral (el –29,8% en el 1T 2022).

Aquestes bones sensacions també s’observen en l’indi
cador de consum de CaixaBank,2 que, en incloure dades 
per al mes de juny, és de gran utilitat, ja que permet tenir 
una fotografia completa del 2T 2022. En concret, les dades 
internes corresponents al 2T 2022 apunten a un creixe
ment intertrimestral del consum nominal del 3,0% (vegeu 
el segon gràfic), que estimem que es traduiria en un avanç 
del 2,2% del consum real,3 en línia, per tant, amb els altres 
indicadors disponibles fins al mes de maig.4

1. Aquest desacoblament entre la confiança dels consumidors i el mercat 
laboral no és exclusiu d’Espanya. Per exemple, als EUA, la taxa d’atur es va 
situar en el 3,6% al maig, mentre que la sèrie de confiança dels consumi
dors elaborada per la Universitat de Michigan va registrar, al juny, el nivell 
més baix des que existeixen registres (any 1952).
2. Aquest indicador recull en temps real els pagaments i els reintegra
ments amb targeta CaixaBank (degudament anonimitzats), de manera 
que és una bona eina per aproximar la despesa en consum final de les 
llars segons les dades de la comptabilitat nacional.
3. S’estima un deflactor del consum del 7,3% interanual mitjançant una 
regressió per mínims quadrats ordinaris. Les variables explicatives que 
s’inclouen són el primer retard del deflactor del consum, l’IPC i una varia
ble binària que captura el desacoblament entre el deflactor del consum i 
l’IPC a partir del 2T 2021. L’R² de la regressió és del 90,1%, i l’error de pre
dicció mitjana en els quatre últims trimestres és de 0,1 p. p.
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Nota: Per calcular la sèrie «Predicció indicador CaixaBank», primer es prediu la sèrie de despesa 
en consum final de les llars mitjançant la sèrie original de dades internes de CaixaBank, totes 
dues en termes nominals i en variacions interanuals (regressió per mínims quadrats ordinaris). 
Un cop predita la sèrie, es calculen les variacions intertrimestrals (ajustades estacionalment) 
coherents amb aquestes variacions interanuals.

4. És rellevant esmentar que les dades internes mostraven un major crei
xement del consum real (el 3,4%) en la mitjana d’abril i maig. En aquest 
sentit, el consum es va alentir durant el mes de juny.

De cara als propers trimestres, l’evolució del consum estarà 
determinada per múltiples factors. D’una banda, és proba
ble que les pressions inflacionistes, l’augment dels tipus 
d’interès i la incertesa associada a la situació econòmica 
continuïn afectant la confiança dels consumidors. De 
l’altra, però, després de dos anys de pandèmia, es preveu 
una campanya turística d’estiu molt positiva, amb uns con
sumidors disposats a desfer una part de l’estalvi embassat 
a causa de les restriccions. En conjunt, per al 2022 esperem 
un creixement del consum real de l’1,5%.

Eduard Llorens i Jimeno
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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 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 04/22 05/22 06/22

Indústria
Índex de producció industrial –9,5 8,8 28,5 1,9 1,6 1,6 2,3 3,9 ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –13,6 0,6 –0,1 2,3 4,9 6,9 –1,1 1,4 2,2
PMI de manufactures (valor) 47,5 57,0 59,2 58,9 56,9 55,8 53,3 53,8 52,6

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –12,8 4,7 –1,8 15,0 24,6 31,6 22,2 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) –12,5 9,6 0,7 22,3 32,4 41,7 37,7 ... ...
Preu de l’habitatge 2,1 3,7 3,3 4,2 6,4 8,5 – – –

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) –77,3 64,7 –75,8 –34,5 64,7 313,4 341,5 337,9 ...
PMI de serveis (valor) 40,3 55,0 58,8 59,6 57,4 52,2 57,1 56,5 54,0

Consum
Vendes comerç al detall –7,1 5,1 20,3 –0,4 0,7 0,4 1,6 1,4 ...
Matriculacions d’automòbils –29,3 158,0 660,9 –24,5 –17,1 –7,5 –12,1 –10,9 –7,8
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –22,7 –12,8 –10,1 –9,0 –13,0 –17,5 –27,1 –22,9 –28,6

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

PIB –10,8 5,1 17,8 3,5 5,5 6,3 – – –

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 04/22 05/22 06/22

General –0,3 3,1 2,6 3,4 5,8 7,9 8,3 8,7 10,2
Subjacent 0,7 0,8 0,1 0,8 1,7 3,0 4,4 4,9 5,5

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

2020 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 04/22 05/22 06/22

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –10,0 21,2 8,7 15,2 21,2 26,2 23,2 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –14,7 24,8 3,3 13,5 24,8 36,1 34,7 ... ...

Saldo corrent 9,3 11,1 9,2 11,6 11,1 7,9 6,5 ... ...
Béns i serveis 16,5 17,9 17,1 19,2 17,9 14,4 14,3 ... ...
Rendes primàries i secundàries –7,3 –6,8 –7,9 –7,7 –6,8 –6,5 –7,8 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 13,7 22,3 15,2 19,7 22,3 19,4 18,2 ... ...

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 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 04/22 05/22 06/22

Dipòsits
Dipòsits de llars i empreses 7,5 6,1 4,9 4,8 5,8 5,2 5,7 5,3 ...

A la vista i estalvi 12,3 10,3 9,2 8,9 9,2 9,3 9,8 8,9 ...
A termini i preavís –16,5 –24,4 –23,5 –26,0 –27,6 –26,8 –26,1 –24,6 ...

Dipòsits d’AP 1,0 15,5 16,3 15,1 19,4 19,3 15,7 15,0 ...
TOTAL 7,1 6,7 5,5 5,5 6,6 6,0 6,3 5,8 ...

Saldo viu de crèdit
Sector privat 1,2 0,3 –0,4 –0,7 –0,1 0,2 0,7 0,9 ...

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

Administracions públiques 3,0 15,3 17,4 22,7 11,6 3,4 2,6 2,6 ...
TOTAL 1,3 1,1 0,6 0,7 0,6 0,4 0,8 1,0 ...

Taxa de morositat (%)4 4,5 4,3 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 ... ...

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

La dinàmica de l’activitat durant el 2T 2022 ha estat positiva, 
però els senyals per a la resta de l’any apunten a una desac-
celeració. L’indicador diari d’activitat va créixer el 2,6% intertri
mestral en el 2T 2022, la qual cosa suggereix que la nostra  
pre  visió per al creixement del PIB en el trimestre (el 0,3% in  ter
 trimestral) es podria superar. El consum ha continuat sent el 
component estrella, segons es desprèn del bon to mostrat pels 
indicadors parcials (vendes al detall, moviments amb targeta i 
vendes d’automòbils). La resiliència del mercat laboral, amb 
una caiguda dels aturats a l’abril i al maig del 10,7% en relació 
amb el 1T, ha continuat donant suport a la despesa de les famí
lies. No obstant això, els senyals apunten a una pèrdua de dina
misme en els propers mesos, atès l’empitjorament de la con
fiança de les famílies i de les perspectives de negoci en tots els 
sectors al juny, llevat del sector industrial. Durant el 3T 2022, es 
podria començar a sentir l’impacte de l’alentiment d’importants 
socis comercials en el funcionament de les exportacions de 
béns i també en els comportaments més cautelosos per part 
dels agents econòmics nacionals, tot i que aquestes dinàmiques 
puguin ser compensades, en part, per l’embrazida prevista del 
turisme. Els riscos s’acumulen al final de l’any a causa de l’elevada 
incertesa que envolta els subministraments d’energia de cara a 
l’hivern, sobretot a les economies del nord i del centre d’Europa. 
Ara com ara, mantenim la cautela i esperem que l’economia 
s’estabilitzi, tot i que els riscos són negatius i creixents.

La inflació no va donar treva al juny. L’estimació preliminar 
de l’INE per al juny situa la inflació en el nivell més alt des del 
desembre del 1992 (el 8,7%). Els productes energètics, amb 
una inflació del 31,7%, continuen pressionant a l’alça la infla
ció general, i, en un moment en què l’augment dels preus ali
mentaris està més estabilitzat, el comportament del compo
nent energètic serà clau en l’evolució de la inflació en els 
propers mesos.

Forta revaloració de l’habitatge. L’IPH de l’INE va créixer el 
12,9% en termes interanuals en el 1T 2022, el major creixe
ment de la sèrie històrica. Aquest encariment va incrementar 
el valor mitjà dels habitatges transaccionats fins als 185.600 
euros. Les dades disponibles apunten al fet que aquesta ten
dència s’ha mantingut en el 2T: el valor mitjà del metre qua
drat, segons les taxacions per a la sol·licitud de crèdits hipote
caris, va augmentar al maig fins als 1.380 euros (el +3,7% en 
relació amb el final del 1T), i l’índex de preus de l’habitatge 
elaborat per Confidencial Imobiliário apunta en el mateix sen
tit (el +3,9%). Creiem que la modificació recent de la mesura 
macroprudencial (relativa al termini màxim d’amortització i a 
la seva dependència de l’edat del prestatari en els nous prés
tecs a l’habitatge) i el cicle d’augment dels tipus de referència 
aniran frenant aquesta tendència.
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Continua la consolidació dels comptes públics. En els cinc pri
mers mesos de l’any, el saldo consolidat del conjunt de les 
Administracions públiques, en termes de caixa, es va situar en 
el –0,4% del PIB, la qual cosa contrasta amb el dèficit del 6,5% 
del PIB en el mateix període del 2021 i del 0,7% en els cinc pri
mers mesos del 2019. La millora en relació amb el 2021 proce
deix d’un intens creixement dels ingressos (el +16% interanual), 
mentre que les despeses anoten una caiguda moderada (el 
–0,7%). Aquest comportament, juntament amb la publicació 
del dèficit en termes de comptabilitat nacional del 1T 2022 (el 
0,4% del PIB), sustenta l’estimació de CaixaBank Research que, 
el 2022, el dèficit es podria reduir fins a un nivell pròxim a l’1,7% 
del PIB, des d’un dèficit del 2,8% el 2021. No obstant això, la 
prolongació del conflicte RússiaUcraïna, els senyals 
d’alentiment de l’activitat econòmica i l’augment dels tipus 
d’interès (les yields de les OT a 10 anys han augmentat 44 p. p. 
des de l’inici de l’any) són un desafiament per a l’objectiu de 
reducció del dèficit públic.

La qualitat del crèdit millora en el 1T 2022. La ràtio de prés
tecs dubtosos va recular fins al 3,6%, 1 dècima menys que al 
final del 2021 i 1 p. p. per sota de la ràtio d’un any abans. La 
millora es va produir al segment dels particulars i al de les 
empreses no financeres. En el primer cas, la ràtio de préstecs 
dubtosos va baixar fins al 2,7% i, en el segon, fins al 8,0%. Per la 
seva banda, l’estoc de crèdit concedit al sector privat va créixer 
el 2,6% interanual al maig. El crèdit a particulars va mantenir el 
ritme de creixement de l’abril (el 3,7% interanual), però el con
cedit a les empreses no financeres va recular el 0,8%. Al seu 
torn, els dipòsits del sector privat continuen creixent a bon 
ritme: el 8,2% interanual al maig, amb un augment dels dipò
sits dels particulars i de les empreses del 7,0% i de l’11,8%, res
pectivament.

La normalització del turisme sustenta els comptes externs. 
Les xifres d’hostes i de pernoctacions s’aproximen a les registra
des abans de la pandèmia. Així, al maig, el nombre d’hostes 
amb prou feines es va situar el 3% per sota del nivell del maig 
del 2019, i el de pernoctacions, l’1% per sota. Malgrat que el 
ritme de recuperació dels no residents és més lent que el dels 
turistes nacionals, aquestes dades evidencien una certa norma
lització del sector, que s’hauria de prolongar i d’intensificar en 
el 3T de l’any. En paral·lel, el funcionament del sector sustenta 
els comptes externs del país: en el còmput acumulat de l’any 
fins a l’abril, el saldo de la balança de serveis ascendeix a 3.000 
milions d’euros, més de cinc vegades superior al valor del perío
de equivalent del 2021. No obstant això, el fet de ser importa
dor net d’energia fa que els comptes externs es continuïn veient 
penalitzats pels elevats preus als mercats internacionals de les 
commodities associades a aquest component. En el còmput 
acumulat dels 12 últims mesos (fins a l’abril), el dèficit de la 
balança per compte corrent ha empitjorat i puja a –3.700 
milions d’euros (–1.800 milions d’euros en els 12 mesos fins a 
l’abril del 2021).
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Portugal: l’horitzó s’aclareix per al sector turístic

La majoria de les restriccions implantades per al control 
de la pandèmia s’han aixecat i els viatgers es mostren 
menys recelosos, la qual cosa es tradueix en una recupera-
ció de la mobilitat associada a l’oci. I les xifres així ho con-
firmen: en el 1T 2022, les exportacions de serveis turístics 
en la balança per compte corrent van assolir ja un valor 
equivalent al 95% del que van registrar en el mateix tri-
mestre del 2019. En aquest article, aprofundim en les 
xifres del sector per obtenir un retrat més detallat de la 
trajectòria de la recuperació del turisme, que identifica les 
grans tendències i apunta pistes per a la resta de l’any.

Identificant els camins de la recuperació

Un dels senyals més recents de la recuperació del turisme 
es detecta en les dades del sector hoteler de l’abril, quan, 
per primera vegada des de l’inici de la pandèmia, el nom-
bre d’hostes i de pernoctacions es va situar l’1,6% i l’1,1%, 
respectivament, per damunt dels valors del mateix mes 
de l’any anterior a la pandèmia. No obstant això, cal desta-
car un matís, ja que el ritme de recuperació del turisme 
per part dels residents és més forta que el dels estrangers. 
Així, mentre que el nombre de turistes domèstics es va 
situar el 14% per damunt de la xifra de l’abril del 2019, el 
de turistes no residents es va situar encara el 6% per sota.

Pel que fa a la categoria de turistes estrangers, el compor-
tament tampoc no és homogeni, com s’observa al primer 
gràfic. Fins al 4T 2021, constatem que, en el cas dels proce-
dents de països europeus, la recuperació era més forta, és 
a dir, que la bretxa amb els números del 2019 és menor si 
la comparem amb els turistes procedents d’altres conti-
nents. Ja a l’abril del 2022, observem que alguns països 
emissors (els EUA i el Brasil) van reduir aquesta bretxa de 
forma més significativa que en el cas, sorprenentment, 
dels turistes procedents de la veïna Espanya. D’altra ban-
da, els quatre mercats emissors més grans abans de la 
pandèmia (el Regne Unit, Alemanya, Espanya i França), 
que, en conjunt, representaven el 2019 gairebé la meitat 
dels turistes estrangers que visiten Portugal, presenten 
també diferències entre ells pel que fa al ritme de recupe-
ració. A l’abril, el Regne Unit (el +6%) i Alemanya (el +48%) 
ja van superar la xifra del 2019, mentre que França (el –11%) 
i, principalment, Espanya (el –34%) encara queden lluny.

Si ens fixem en el nombre de turistes amb una perspectiva 
regional, constatem que l’Alentejo i les Açores van ser les 
destinacions que van registrar les menors caigudes de 
turistes durant l’agressiva onada pandèmica del 1T 2021, 
en contrast amb l’Algarve (el –89%) i amb Lisboa (el –86%). 
Això es podria explicar no solament perquè els turistes 
buscaven destinacions amb menys aglomeració de perso-
nes, sinó també, en el cas de Lisboa, per una caiguda sig-

Portugal: variació de turistes no residents  
en funció de la procedència en relació  
amb el mateix període del 2019
(%)

1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 Abr.-22

TOTAL –94 –83 –53 –31 –29 –6

Regne Unit –97 –80 –61 –35 –21 6

Alemanya –93 –84 –57 –1 –6 48

Espanya –92 –70 –37 –27 –44 –34

França –91 –83 –32 –9 –15 –11

Europa (altres) –93 –81 –44 –16 –22 –9

Brasil –95 –93 –85 –55 –47 15

EUA –97 –94 –63 –37 –9 –18

Xina –99 –98 –94 –91 –85 –74

Altres no europeus –93 –87 –66 –49 –38 –12

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

Portugal: variació global de turistes per regions 
de destinació en relació amb el mateix període 
del 2019 
(%)

1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 Abr.-22

Total  –64 –31 –19 –19 2

Nord –78 –59 –28 –17 –14 8

Centre –81 –54 –25 –18 –15 –1

A. M. Lisboa –86 –75 –49 –28 –27 –3

Alentejo –72 –42 –14 –9 –9 5

Algarve –89 –67 –29 –18 –21 –4

R. A. Açores –68 –58 –22 –8 –8 –5

R. A. Madeira –84 –65 –5 0 –9 29

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

Portugal: variació del nombre de pernoctacions 
en relació amb el mateix període del 2019 per 
tipus d’establiment
(%)

1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 Abr.-22

TOTAL –84 –68 –31 –17 –19 1

Hotels 5 * –92 –65 –27 –12 –21 17

Hotels 4 * –89 –70 –31 –18 –21 1

Hotels 3 * –80 –67 –31 –16 –18 0

Hotels 2 i 1 * –76 –65 –37 –23 –20 –6

Apartaments 
turístics –80 –73 –37 –21 –19 –9

Allotjament local –75 –66 –37 –20 –15 –4

Turisme rural –63 –28 8 33 31 33

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE de Portugal.
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superat en mercats emissors com els dels EUA, els Països 
Baixos, Dinamarca i Alemanya en un 41%, un 36%, un 29% 
i un 11%, respectivament. No obstant això, el to optimista 
no ens ha de fer oblidar un dels canvis de comportament 
que ha sorgit en els últims temps: els turistes esperen tenir 
la possibilitat de cancel·lar les reserves cada vegada més a 
prop de la data del viatge.

En resum, malgrat els possibles obstacles a aquesta dinà-
mica derivats de la inflació, de les noves variants de la 
COVID o d’una potencial extensió territorial de la guerra a 
Ucraïna, les dades actuals donen peu a l’optimisme.

Tiago Belejo Correia

nificativa dels hostes associats als viatges de negocis per a 
reunions, congressos i altres esdeveniments de tipus pro-
fessional. Les zones del país que van contribuir de forma 
decisiva al fet que el nombre d’hostes fos a l’abril superior 
al mateix període del 2019 van ser el Nord, l’Alentejo i 
Madeira; aquesta última es va situar el 29% per damunt de 
la xifra del 2019.

Pel que fa a la tipologia d’allotjament, les últimes dades 
mostren també que els hotels de més categoria (de 4 i 5 
estrelles) són els únics que superen el nombre de pernoc-
tacions de l’abril del 2019. Les famílies amb més recursos 
van ser les que van acumular més estalvis durant el perío-
de pandèmic i ara, en aixecar-se les restriccions, els cana-
litzen cap a l’oci i els viatges. Un altre fet destacable són 
els allotjaments en establiments rurals, on les pernocta-
cions van superar ja, en el 3T 2021, les del mateix període 
del 2019 i, des del 4T 2021, han estat superiors al 30% de 
manera consistent. En una primera fase de la pandèmia, la 
demanda d’aquests allotjaments s’explicava per la possi-
bilitat de fer vacances amb més distància social, però, en 
l’actualitat, sembla que representa una tendència més 
persistent de descobriment de destinacions alternatives a 
les més tradicionals/massificades, i també un tipus de 
turisme amb una major marca de sostenibilitat (aspecte 
cada vegada més valorat).

Perspectives per al 2022

Algunes dades, com la recuperació del trànsit de passat-
gers per avió, aporten optimisme per al que queda d’any. 
D’una banda, s’observa una recuperació del nombre de 
rutes directes (connexions entre aeroports), que, el 2019, 
era de 196 i que va caure en 45 rutes el 2020 i en 20 el 2021, 
mentre que, per a aquest estiu, la IATA1 ja n’espera 191. És 
a dir, es preveu una capacitat instal·lada compatible amb 
una recuperació gairebé plena del sector.

L’evolució del nombre de vols corrobora les perspectives 
de recuperació, ja que el diferencial en relació amb el 
nombre de vols del 2019 ha anat disminuint des del març. 
Com s’observa a l’últim gràfic, al maig, aquesta bretxa va 
ser només del –2%, i, en la primera meitat de juny, el nom-
bre de vols és només el –1% en comparació amb el mateix 
període del 2019.

Si ens centrem en el període més fort del turisme nacional, 
les dades sobre reserves de vols per a la temporada d’estiu 
divulgades recentment pel WTTC2 són molt encoratjado-
res: Portugal és la quarta destinació més popular d’Europa 
per a aquest estiu, amb només el –9% d’arribades en rela-
ció amb el nivell anterior a la pandèmia. Aquest nivell és 

 

Portugal: rutes als aeroports nacionals  
Nombre 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’ANA - Aeroports de Portugal.
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1. IATA (Associació Internacional de Transport Aeri).
2. World Travel & Tourism Council a partir de dades de la Forwardkeys, 
empresa dedicada a subministrar business intelligence a la indústria dels 
viatges i del turisme.
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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 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 04/22 05/22 06/22

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

Construcció
Permisos de construcció - habitatge nou  
(nombre d’habitatges) 0,7 13,5 –0,9 –6,9 43,6 ... –15,0 ... ...

Compravenda d’habitatges –11,2 20,5 22,1 17,2 25,8 ... – – –
Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació) 8,3 8,6 8,7 11,0 11,5 ... 13,0 13,9 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) –76,2 52,0 –38,7 52,0 259,3 ... 304,5 313,6 ...
Indicador de confiança als serveis (valor) –19,0 0,1 8,8 12,0 13,0 21,1 19,1 21,7 22,7

Consum
Vendes comerç al detall –3,0 4,9 3,1 7,3 12,7 ... 6,2 1,2 ...
Indicador coincident del consum privat –6,3 4,7 7,3 7,2 6,5 ... 5,5 4,6 ...
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –22,4 –17,2 –13,6 –13,5 –19,3 –30,5 –27,2 –32,4 –31,8

Mercat de treball
Població ocupada –1,9 2,8 4,7 3,1 4,7 ... 3,5 1,3 ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 7,0 6,6 6,1 6,3 5,9 ... 5,9 6,1 ...
PIB –8,4 4,9 4,4 5,9 11,9 ... – – –

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 04/22 05/22 06/22

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

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 04/22 05/22 06/22

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –10,3 18,3 13,4 18,3 21,4 ... 17,9 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –14,8 21,4 10,3 21,4 33,4 ... 31,1 ... ...

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 0,0 1,4 1,5 1,4 –0,4 ... –0,3 ... ...

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 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 04/22 05/22 06/22

Dipòsits 1

Dipòsits de llars i empreses 10,0 9,3 8,7 9,3 8,9 ... 8,9 8,2 ...
A la vista i estalvi 18,8 16,3 15,5 16,3 15,3 ... 14,9 13,1 ...
A termini i preavís 1,2 1,2 1,0 1,2 1,1 ... 1,6 2,1 ...

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

Saldo viu de crèdit 1

Sector privat 4,6 2,9 4,2 2,9 2,8 ... 2,7 2,6 ...
Empreses no financeres 10,5 2,2 5,8 2,2 1,2 ... 1,0 0,8 ...
Llars - habitatges 2,1 3,3 3,3 3,3 3,0 ... 3,0 3,0 ...
Llars - altres finalitats –1,1 3,1 3,2 3,1 6,4 ... 6,4 6,2 ...

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

Taxa de morositat (%) 2 4,9 3,7 4,0 3,7 3,6 ... – – –

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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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. 

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  
2S 2022 

L’evolució del preu de 
l’habitatge, la fortalesa  
de la demanda estrangera a 
Espanya o el risc de bombolla 
immobiliària en alguns mercats 
desenvolupats són alguns dels temes  
que es tracten en el nou Informe Sectorial 
Immobiliari 2S 2022. 

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.

Informe Agroalimentari 
1S 2022

Juntament amb la situació  
i perspectives del sector 
agroalimentari en el context 
de la guerra d’Ucraïna, 
analitzem la importància  
de la gestió sostenible dels recursos hídrics  
i el valor del sector oleícola a Espanya.

Monitor de consum 

Anàlisi mensual de 
l’evolució del consum  
a Espanya mitjançant 
tècniques big data, a partir 
de la despesa amb targetes emeses per 
CaixaBank, de la despesa de no clients en 
TPV CaixaBank i dels reintegraments en 
caixers CaixaBank.

https://www.caixabankresearch.com/ca
https://www.caixabankresearch.com/ca
https://www.caixabankresearch.com/ca





