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El que succeeix durant el mes d’agost moltes vegades sembla un miratge. No ho dic per aquella sensació que 
les vacances han estat massa curtes (que també). Agost sol ser un mes en què hi ha poca informació sobre la 
marxa de l’activitat econòmica, i solem reaccionar de manera exagerada davant les poques dades que es van 
coneixent. Són recurrents els episodis de repunt de la volatilitat als mercats financers durant l’estiu per coses 
que acaben sent intranscendents.

El tema d’aquest estiu, com a mínim en el pla econòmic, ha estat el fort augment del preu del gas. Desafortu-
nadament, sembla que, aquesta vegada, no quedarà en un miratge. Tot fa pensar que, en els propers mesos, 
tindrem uns preus substancialment superiors als pronosticats abans de marxar de vacances, la qual cosa afec-
tarà el procés de recuperació de l’economia espanyola.

Ja tenim indicis que l’economia està perdent gas. D’una banda, els indicadors d’activitat PMI, tant el de serveis 
com el manufacturer, presenten una clara tendència descendent, i, de fet, el referent a la indústria ja es troba 
en nivells que apunten a una caiguda de l’activitat. Això està anant acompanyat d’una reculada notable de la 
confiança, que també és especialment intensa a la indústria.

El consum de les llars, el principal pilar de l’economia (representa al voltant del 55% del PIB), també s’està afe-
blint. Tant les vendes al detall en termes reals com les de les grans empreses van flexionar a la baixa el mes de 
juliol. El monitor de consum en temps real de CaixaBank, que segueix l’evolució de la despesa realitzada amb 
les targetes de CaixaBank i de la que es du a terme als terminals CaixaBank dels comerços, apunta en la matei-
xa direcció i anticipa que aquesta tendència s’ha mantingut durant el mes d’agost.

Els estalvis acumulats per les llars durant la pandèmia a causa de les restriccions a la mobilitat i a l’activitat 
gairebé s’hauran esgotat aquest trimestre. Això sí, hauran servit perquè el consum del conjunt de les llars hagi 
pogut esmorteir el cop de la inflació durant uns mesos. Més enllà de les dinàmiques a nivell agregat, la capaci-
tat per fer front a l’augment dels preus és molt diferent entre llars. Les persones amb les rendes més baixes i els 
joves ja s’estan veient forçats a ajustar la seva despesa.

Les perspectives no són encoratjadores. L’elevada magnitud i la persistència del xoc de l’energia han fet que 
l’augment dels preus ja sigui generalitzat. El 80% dels béns presenten un augment del seu preu superior al 2%, 
i, en una tercera part dels béns, l’increment és superior al 10%. La generalització de les pressions inflacionistes 
al conjunt de la cistella preocupa doblement. D’una banda, perquè redueix la capacitat de compra de les llars. 
Això és evident. Però, sobretot, perquè, històricament, ha estat difícil revertir aquest tipus de dinàmiques quan 
s’han posat en marxa. Si només augmenta el preu d’alguns béns, poques empreses pensen a augmentar preus. 
Només les directament afectades. Però, quan l’augment dels preus és generalitzat en molts béns, cada vegada 
són més les empreses que anticipen que els seus proveïdors, i també els seus competidors, es veuran forçats a 
augmentar-los. I, així, les pressions inflacionistes es van generalitzant i reforçant.

El canvi en les perspectives del preu del gas i l’augment de les pressions inflacionistes ens obligaran a ajustar 
l’escenari de previsions per a l’economia espanyola, quelcom que farem el mes vinent. Les expectatives d’infla-
ció a mitjà termini continuen ben ancorades, però, el 2023, l’augment dels preus serà, probablement, una mica 
més elevat del que esperàvem i el creixement, més feble. Tant de bo enguany acabi sent com els altres, i que el 
que ha passat durant el mes d’agost quedi en un miratge.

Oriol Aspachs 
Setembre 2022

L’economia espanyola perd gas

https://www.caixabankresearch.com/ca/publicacions/monitor-consumo
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Cronologia

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

 Espanya: rating DBRS.
 8 Consell de Govern del Banc Central Europeu.
 9 Portugal: rating S&P.
16 Espanya: enquesta trimestral de cost laboral (2T).
 Espanya: rating S&P.
20-21  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
22 Portugal: preus de l’habitatge (2T).
23 Espanya: desglossament del PIB (2T).
 Espanya: balança de pagaments i PIIN (2T).
 Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (juliol i 2T).
 Portugal: desglossament del PIB (2T).
29 Espanya: avanç de l’IPC (setembre).
 Portugal: ocupació i atur (agost).    
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (setembre).
30 Espanya: taxa d’estalvi de les llars (2T).
 Portugal: NPL (2T).
 Portugal: activitat turística (agost).

SETEMBRE 2022 OCTUBRE 2022

Agenda

 3 Portugal: producció industrial (agost).
 4  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 

(setembre).
6-7  Consell Europeu.
10  Espanya: comptes financers (2T).
11  Portugal: xifra de negocis als serveis (agost).
20-21  Consell Europeu.
24  Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (agost).
       Portugal: deute del sector no financer (agost).  
27  Espanya: enquesta de població activa (3T).
      Consell de Govern del Banc Central Europeu.
      EUA: PIB (3T).
28  Espanya: avanç del PIB (3T).
       Espanya: avanç de l’IPC (octubre).
       Portugal: avanç de l’IPC (octubre).
       Portugal: rating Fitch.
       Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (octubre).
31  Portugal: avanç del PIB (3T).
       Zona de l’euro: PIB (3T).

 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

 7  Dimissió de Boris Johnson com a primer ministre del 
Regne Unit.

 8  Assassinat de Shinzō Abe, exprimer ministre japonès.
28  Dimissió de Mario Draghi com a primer ministre 

d’Itàlia.

JULIOL 2022

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

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.

AGOST 2022

Estiu 2022  Onades de calor i sequera a Europa i a altres 
països del món.
Estiu 2022  Disrupcions d’energia de Rússia a Europa.
31  Mor Mikhaïl Gorbatxov, l’últim president de l’URSS.

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.

ABRIL 2022
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molts casos correlacionats, la clau dels quals és el grau 
d’afectació que puguin exercir sobre les expectatives i, 
sobretot, sobre el mercat de treball. En el primer cas, les 
últimes dades reflecteixen que la confiança dels agents (en 
especial d’empresaris de sectors industrials) ja estaria anti-
cipant un afebliment de l’activitat en l’última part de l’any, 
tot i que no un descens marcat de l’activitat. Mentrestant, 
el mercat de treball es continua comportant de forma rao-
nablement positiva a la majoria de països de l’OCDE, amb 
problemes en molts sectors d’activitat per trobar perfils 
adequats per cobrir les vacants.

En l’àmbit dels bancs centrals, el desafiament serà calibrar 
la dosi d’enduriment monetari necessària per reduir la 
inflació en economies que ja estan en plena fase de desac-
celeració. És relativament fàcil refredar una economia rees-
calfada amb inflació de demanda, i no tant dominar na 
inèrcia alcista de preus causada, en bona part, per proble-
mes causats per l’oferta, quan l’activitat perd embranzida a 
marxes forçades. Ara com ara, després dels dubtes del 
2021, ara els bancs centrals estan accelerant per recuperar 
graus de llibertat i situar-se, almenys, en zona monetària 
neutral abans del final de l’any, malgrat que això comporti 
un sacrifici important en termes de creixement. En circums-
 tàncies com les actuals, el problema és que hi ha un risc 
tant de passar-se com de no arribar, la qual cosa exigirà, en 
els propers mesos, una flexibilitat important i una política 
de comunicació adequada.

El final d’una llarga etapa de liquiditat sense cost i de pro-
digalitat de primeres matèries, aigua i tecnologia és senyal 
del que el president de França anomenava aquest estiu 
com «la fi de l’abundància». Sigui o no una visió excessiva-
ment pessimista de la realitat, reflecteix els moments de 
canvi als quals ens enfrontem i la necessitat d’adaptar-nos-
hi. Com diu aquest vell adagi tan d’actualitat després de la 
guerra d’Ucraïna i de la crisi energètica: «Espera el millor, 
prepara’t per al pitjor».

José Ramón Díez

L’estiu s’ha caracteritzat per una situació de calma tensa en 
el comportament de l’economia i dels mercats financers 
internacionals, tot esperant l’evolució dels factors de risc i 
la seva incidència sobre un cicle d’activitat que comença a 
donar senyals d’esgotament. El dubte és si l’afebliment del 
creixement que ja es percep al final del 3T pot acabar en 
una recessió. Ara com ara, la major font de preocupació és 
Europa, on el creixement ha evolucionat de més a menys 
durant els mesos d’estiu i s’aproxima a l’estancament, tot i 
que el funcionament de les economies nord-americana i 
xinesa també està subjecte a un grau no menyspreable 
d’incertesa: en el primer cas, pel «dolor» que està infringint 
la Fed i, en el segon, per la continuïtat de la política de 
COVID zero i pels problemes al sector immobiliari.

A la zona de l’euro, la sensació és que els efectes positius de 
l’aixecament de les últimes restriccions vinculades a la 
COVID en el comportament del sector serveis i la utilització 
de l’estalvi embassat difícilment compensaran a partir 
d’ara l’afebliment de la indústria i l’erosió que ja estan pro-
vocant en la capacitat adquisitiva de les famílies l’augment 
de la inflació i l’enduriment monetari. En aquest sentit, el 
repunt recent dels futurs del gas a Europa (anticipen un 
tancament prolongat del subministrament procedent de 
Rússia) i la sensació que el BCE accelerarà la pujada de tipus 
d’interès per assolir ràpidament la zona neutral estan can-
viant les hipòtesis de partida dels escenaris econòmics. Tot 
això provocarà, en les properes setmanes, una nova ronda 
de revisions a la baixa en les previsions de creixement 
econòmic per part de la majoria d’analistes de conjuntura. 
Amb l’euríbor a 12 mesos apropant-se al 2% (+2,35 p. p. 
des de l’inici de l’any), la inflació superant el 9% i uns preus 
del gas movent-se en la banda dels 150-200 euros/MWh en 
els propers mesos, es fa difícil no pensar en caigudes de 
l’activitat a la regió, si més no en el semestre que va de 
l’octubre al març.

A partir d’aquest moment, la visibilitat és molt reduïda, 
perquè tot dependrà de l’efectivitat de la resposta de la 
política econòmica a Europa al problema energètic i, per 
tant, de la necessitat d’aplicar un racionament en el submi-
nistrament, de la flexibilitat del BCE per adaptar el full de 
ruta a les exigències sobrevingudes dins la senda de nor-
malització monetària, de l’evolució de les restriccions 
d’oferta causades pels colls d’ampolla (hi ha algun senyal 
positiu en terminis de lliurament i en costos de nolis) o de 
l’evolució del risc geopolític (Ucraïna, eleccions a Itàlia, 
Taiwan, Orient Mitjà, etc.). Molts fronts oberts alhora, en 

La fi de l’abundància?
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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
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Economia portuguesa
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 1,7 0,3 3,3 –7,1 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 xoc energètic sacseja  
els mercats financers

La crisi energètica s’aguditza... La intensificació de la crisi 
energètica va ser el factor amb més pes als mercats financers 
durant els mesos d’estiu. Les interrupcions en el subministra-
ment de gas a Europa des de Rússia (reducció del flux via Nord 
Stream 1 des del 40% al 20% de la seva capacitat al juliol i tan-
cament temporal al final d’agost), sumades a les altes tempera-
tures i a les sequeres de l’estiu, van comportar un fort repunt en 
els preus del gas natural a Europa, que, en el cas de l’índex de 
referència TTF, va arribar a cotitzar en els 340 €/MWh, rècord 
històric i més del doble que al final de juny. Al tancament de 
l’agost, els mercats futurs anticipaven que el preu es mantin-
dria per damunt dels 200 €/MWh, almenys, fins a mitjan 2023, 
una senda que estendria les pressions inflacionistes i que 
podria comportar un enduriment en l’estratègia de normalitza-
ció de la política monetària. En aquest sentit, les intervencions 
més recents tant dels membres de la Reserva Federal com del 
BCE han mostrat una disposició clara a continuar apujant els 
tipus oficials per frenar la inflació elevada. En aquest context, 
durant el mes de setembre, som en procés de revisió de les nos-
tres principals previsions macrofinanceres. El nou escenari 
plantejarà, entre altres elements, un ritme de pujades de tipus 
una mica més accelerat als principals bancs centrals.

... i agita la calma tensa als mercats financers. El daltabaix al 
mercat del gas i el to hawkish dels bancs centrals van desenca-
denar un xoc negatiu de confiança als mercats financers i van 
interrompre el bon moment que s’havia registrat en els actius 
de risc al llarg del juliol. Així, l’ajust a l’alça en les expectatives 
d’inflació i, conseqüentment, en els tipus implícits dels mercats 
monetaris es va reflectir en un ascens marcat dels tipus sobi-
rans (72 p. b., fins a l’1,5%, per al bund alemany; 54 p. b., fins al 
3,2%, per al bo equivalent a 10 anys nord-americà al final 
d’agost) i en un aplanament de les corbes sobiranes. Per la seva 
banda, les borses internacionals van tancar l’agost amb caigu-
des mensuals (el 5,1% per a l’Euro Stoxx i el 4,2% per a l’S&P 
500), la qual cosa va revertir de forma parcial els guanys del 
mes de juliol (el 7,3% i el 9,1%, respectivament). Mentrestant, el 
preu del petroli va fluctuar al voltant dels 100 dòlars per barril 
de Brent al llarg del juliol i de l’agost; els temors de recessió 
exercien pressió a la baixa sobre els preus, i les possibles retalla-
des de producció per part de l’OPEP atenuaven les caigudes.

El BCE abandona els tipus negatius i dona suport al deute 
perifèric. En la reunió del 21 de juliol, el BCE va sorprendre en 
anunciar una pujada de 50 p. b. en els tipus oficials, el doble del 
que havia comunicat en la reunió anterior, i va abandonar, així, 
els tipus d’interès negatius. Aquest increment superior a 
l’esperat va ser justificat per la persistència de les pressions 
inflacionistes, un risc que s’ha intensificat en les últimes setma-
nes per la situació al mercat del gas. En aquest sentit, els missat-
ges més recents dels membres del Consell de Govern apunten 
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a un suport generalitzat per continuar ajustant els tipus a l’alça, 
tot i que es percep una certa divergència pel que fa al ritme de 
les pujades, amb els membres més hawkish mostrant-se a favor 
d’incrementar l’ajust a 75 p. b. tan aviat com a la reunió del se -
tembre. Al tancament de l’agost, els mercats monetaris cotitza-
ven que el BCE apujaria els tipus oficials en 150 p. b. entre el 
setembre i el desembre i en 75 p. b. al llarg del 2023. Per la seva 
banda, el BCE també va aprovar al juliol el Transmission Protec-
tion Instrument (TPI), la nova eina antifragmentació, que li per-
met adquirir, sota un cert criteri, deute sobirà dels països on les 
primes de risc augmentin de forma «no desitjada o desordena-
da». L’anunci del TPI i el suport a través de les reinversions 
(17.000 milions d’euros a favor del deute perifèric al juny-juliol) 
han contribuït a mantenir relativament contingudes les primes 
de risc del deute perifèric, fins i tot a Itàlia, malgrat les eleccions 
anticipades al final de setembre (vegeu el Focus «El BCE i les 
primes de risc a la perifèria», en aquest informe).

La Fed, per la seva banda, manté el ritme de pujades. Per 
segona reunió consecutiva, la Reserva Federal va acordar al 
juliol apujar els tipus d’interès oficials en 75 p. b., fins a l’interval 
2,25%-2,50%, al voltant del terreny neutral que ni estimula ni 
contreu l’economia, segons les pròpies estimacions del banc 
central. A la conferència de Jackson Hole, el president Jerome 
Powell va reiterar la intenció del banc central de continuar apu-
jant els tipus per damunt del nivell neutral i de mantenir-los en 
nivells elevats fins que hi hagi evidències clares que la inflació 
es modera en línia amb l’objectiu. En contrast, els mercats mo -
netaris aposten que la Fed, probablement, canviarà de curs a 
partir del 2S 2023, quan es cotitza la primera baixada dels ti  pus 
oficials, unes expectatives que, malgrat tot, s’han vist corregi-
des a la baixa en les últimes setmanes a causa de l’alta volatili-
tat. L’elevada incertesa i la ràpida normalització de la política 
monetària per part de la Fed han donat més suport al dòlar, 
amb una apreciació (en termes nominals efectius) del 2% des 
del final de juny fins al final d’agost i cotitzant sobre la paritat 
en el canvi amb l’euro.

Sortida neta de capitals dels mercats emergents. L’augment 
de la incertesa, l’enduriment de les condicions financeres a 
Occident i l’escalada de les pressions inflacionistes a nivell 
mundial van continuar soscavant l’interès dels inversors pels 
països emergents. D’aquesta manera, segons l’Institut Interna-
cional de Finances, al juliol, es va produir un nou descens dels 
fluxos de cartera nets cap a aquestes economies (–9.799 milions 
de dòlars), el cinquè mes consecutiu de sortida neta de capitals. 
Com a resposta, els bancs centrals d’alguns països van aprovar 
noves pujades dels tipus oficials. L’excepció va ser el banc cen-
tral de Turquia i el Banc Popular de la Xina. El primer va sorpren-
dre, a l’agost, amb una retallada en el tipus de referència de 100 
p. b., fins al 13%, mentre que el segon va acordar un descens de  
15 p. b. en la taxa per a crèdits a cinc anys, que serveix de re  fe -
rèn  cia per als préstecs hipotecaris. El Govern xinès també va 
anunciar un pla d’estímul econòmic, amb el gros de les mesures 
orientades a donar suport al mercat immobiliari.
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El BCE i les primes de risc a la perifèria

El BCE gestiona la política monetària d’una unió formada 
per diferents economies europees, cadascuna amb la seva 
estructura econòmica, fiscal, social i política. Això implica 
que un canvi en la seva política monetària es pot transme-
tre de manera heterogènia entre els països de la zona de 
l’euro. Per exemple, si hi ha dubtes sobre la capacitat de 
pagament del deute en algun país, a causa del seu escàs 
creixement econòmic a llarg termini o de la seva elevada 
ràtio de deute sobre el PIB, és probable que una pujada 
dels tipus d’interès oficials, com la que està realitzant en 
l’actualitat el BCE per combatre l’elevada inflació, incre-
menti de manera desigual els tipus d’interès sobirans a la 
zona de l’euro.

Al primer gràfic es mostra l’augment dels tipus d’interès al 
voltant de les dates en què el BCE va anticipar que prete-
nia abandonar els tipus d’interès negatius durant el 3T 
2022. Així, podem observar com el rendiment del deute 
sobirà a 10 anys va augmentar, a Alemanya, uns 80 p. b., 
mentre que, a Itàlia, va fer-ho en gairebé 130 p. b. La res-
posta del BCE a aquesta reacció asimètrica dels mercats 
financers no es va fer esperar i, només sis dies després de 
la reunió del 9 de juny, en què va explicitar com es produi-
rien les pujades dels tipus d’interès oficials durant el 3T 
2022, es va reunir d’urgència per anunciar dues decisions 
en  caminades a contenir el repunt de les primes de risc,1 
de  tallades tot seguit.

Eines per aplacar la pujada de les primes de risc a  
la perifèria: reinversions flexibles del PEPP i del TPI

Malgrat que les compres netes del PEPP (pandemic emer-
gency purchase programme) van finalitzar al març, el BCE 
continua actiu al mercat de deute sobirà en aquest pro-
grama, ja que reinverteix els actius al seu venciment. El 
total de deute públic que posseeix el BCE sota el PEPP és 
d’uns 1.650 milers de milions d’euros, dels quals en ven-
cen mensualment al voltant d’uns 20.000 milions. Amb 
aquesta capacitat limitada, el BCE va començar, al juny, a 
orientar les reinversions del deute des dels països del 
nucli de la zona de l’euro cap als de la perifèria, amb l’ob -
jectiu de contenir-ne les primes de risc (vegeu el segon 
gràfic).

No obstant això, el focus d’atenció s’ha posat sobre el nou 
mecanisme del BCE, el TPI (transmission protection instru-
ment). Els principals detalls d’aquesta eina es van publicar 
en la reunió del 21 de juliol. El TPI permetrà al BCE l’ad -
quisició de deute dels països en què estimi que el repunt 
de les primes de risc pot afectar la transmissió de la políti-
ca monetària, sense que això estigui justificat pels fona-
mentals macroeconòmics. D’entrada, el volum d’actius 
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que es podria adquirir amb aquest programa és il·limitat, i 
no es descarta la possibilitat d’adquirir deute corporatiu. 
El BCE ha explicat que aquestes compres no interferiran 
en l’orientació de la política monetària, de manera que no 
haurien de tenir un impacte persistent sobre el balanç del 
banc central ni sobre la liquiditat de l’economia, tot i que 
no ha especificat encara els detalls sobre com esterilitzaria 
aquestes eventuals compres.

D’altra banda, el Consell de Govern del BCE jutjarà quins 
països són elegibles per beneficiar-se d’aquest instrument 
tenint en compte alguns criteris de caràcter macroeconò-
mic (vegeu la taula). En general, no sembla que aquests 
criteris siguin gaire exigents, de manera que, ara com ara, 
és molt probable que tots els països de la zona de l’euro 
puguin ser elegibles. Pel que fa a la primera condició espe-
cificada, en l’actualitat les normes de l’excessive deficit pro-

1. La prima de risc és el sobrecost que paga un país emissor de deute en 
relació amb el bo alemany a 10 anys per recompensar l’inversor per inver-
tir en un actiu de major risc.
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cedure (EDP)2 es troben suspeses, i no s’espera que es rein-
trodueixin fins al 2024, de manera que, durant el 2022 i el 
2023, tots els països podrien ser elegibles segons aquest 
criteri. Així mateix, si algun país entrés en el procés de l’EDP, 
o en l’excessive imbalance procedure (EIP) de la segona con-
dició, podria ser encara elegible per al TPI si es jutja que 
s’estan seguint les recomanacions del Consell de la UE per 
corregir aquests desequilibris. De la mateixa manera, la ter-
cera condició també està subjecta a molta subjectivitat, 
perquè no existeix una única definició de sostenibilitat del 
deute, i el Consell de Govern s’ha dotat de prou discrecio-
nalitat per poder jutjar sobre aquest assumpte. Finalment, 
pel que fa al compliment dels compromisos del Pla de Res-
iliència i Recuperació i de les recomanacions semestrals de 
la Comissió Europea, sembla lògic suposar que cap país de 
la UE incomplirà de forma flagrant els seus compromisos.

Les primes de risc a la perifèria en el 3T 2022:  
per damunt del que s’esperava segons els seus 
fonamentals 

Com s’ha esmentat, el BCE optarà per utilitzar l’eina del TPI 
si considera que la prima de risc observada en un país mem-
bre se situa de manera significativa per damunt de la prima 
de risc coherent amb els fonamentals macroeconòmics, 
l’anomenada prima de risc macro. La pregunta que sorgeix 
llavors és: quines són les primes de risc macro actuals i com 
es comparen amb les observades al mercat de deute sobirà?

Malgrat que la prima de risc macro d’un país no és una 
variable observable, sí que pot ser estimada d’acord amb 
un conjunt de variables. D’una banda, el creixement 
econòmic i la ràtio de deute sobre el PIB són variables que 
determinen la capacitat de pagament del deute d’un país. 
Des d’un punt de vista monetari, la taxa d’inflació i els 
tipus d’interès de referència fixats pel BCE també tenen 
una influència sobre el tipus macro. De l’altra, hem de con-
siderar la rendibilitat del deute de països no pertanyents a 
la zona de l’euro, ja que representen oportunitats d’in -
versió  alternatives, així com el grau d’incertesa regnant 
als mercats financers. Posant tots aquests elements a la 
coctelera, estimem el tipus d’interès macro dels països del 
nucli i de la perifèria de la zona de l’euro mitjançant un 
model senzill.3

Els resultats corresponents al que portem de 3T 2022 mos-
tren que, a diferència del que succeeix als països del nucli 
de la zona de l’euro, les primes de risc observades a la peri-
fèria se situen per damunt del que els fonamentals macro-
econòmics suggeririen. No obstant això, la diferència entre 
la prima observada i la prima macro se situa molt lluny de 
la que es va donar durant la crisi del deute sobirà del 2010-
2013 (vegeu el tercer gràfic). Amb la prima de risc italiana 
al voltant dels 220 p. b., i l’espanyola i la portuguesa una 
mica per damunt dels 100 p. b., el BCE no estima que sigui 
necessari activar encara el TPI. No obstant això, quan, al 
juny, la prima de risc italiana es va apropar als 250 p. b., van 
sonar les alarmes al Consell de Govern per començar a dis-
senyar el TPI. Així, és possible que, si la prima de risc del 
país transalpí es torna a situar en aquests nivells o els supe-
ra, el BCE posi sobre la taula la possibilitat d’adquirir deute 
públic italià a través del TPI. L’interessant és que això no vol 
dir que finalment hagi de fer-ho, perquè el simple adverti-
ment que està disposat a fer-ho al voltant d’aquests nivells 
podria ser suficient per moderar la prima de risc.

Eduard Llorens i Jimeno i Ricard Murillo Gili

2. En concret, i) no tenir un dèficit fiscal superior al 3% i ii) no tenir una 
ràtio de deute sobre el PIB superior al 60% o, si ho és, tenir una tendència 
decreixent (reducció d’1/20 anual de mitjana durant els tres últims anys).
3. S’estima una regressió (mínims quadrats ordinaris) amb dades de pa -
nell entre el 1T 1999 i el 4T 2009 per a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Es  pa -
nya, França, Itàlia, Irlanda, els Països Baixos i Portugal. No es considera el 
període a partir del 1T 2010, ja que la crisi del deute sobirà, la implemen-
tació no convencional de la política monetària del BCE i la crisi de la 
COVID-19 alterarien de manera significativa les estimacions del model. 
S’inclouen com a variables explicatives del tipus macro el creixement del 
PIB real, la ràtio de deute sobre el PIB, la taxa d’inflació, l’euríbor a tres 
mesos, un indicador de volatilitat borsària (VSTOXX), el tipus sobirà nord-
americà a 10 anys i els efectes fixos de país. El R2 de la regressió és del 
77%, i els coeficients estimats estan en línia amb articles relacionats. Per 
exemple, vegeu Pamies et al. (2021), «Do Fundamentals Explain Differen-
ces between Euro Area Sovereign Interest Rates?», European Commis-
sion, European Economy Discussion Papers.
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Notes: 1. Diferència entre el tipus d’interès a 10 anys que paga un país emissor de deute en relació 
amb el bo alemany. 2. Prima de risc predita pels fonaments macroeconòmics (creixement 
econòmic, deute públic, inflació, política monetària del BCE, volatilitat borsària i condicions 
financeres globals). 3. Nucli: mitjana ponderada d’Àustria, Bèlgica, França i els Països Baixos. 
Perifèria: mitjana ponderada d’Espanya, Itàlia i Portugal. 4. S’utilitzen dades fins al 18 d’agost.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Oxford Economics, de Datastream, de Bloomberg, 
de l’European Banking Federation i d’STOXX.

   

 
 

Criteris d’elegibilitat especificats pel BCE

Font: CaixaBank Research, a partir d’informació del BCE.

1. No estar subjecte a l’excessive deficit procedure o, si s’hi està, 
complir les recomanacions del Consell de la UE.

2. No estar subjecte a l’excessive imbalance procedure o, si s’hi 
està, complir les recomanacions del Consell de la UE.

3. Considerar la trajectòria del deute públic com a sostenible, 
tenint en compte, entre d’altres, les anàlisis de la Comissió 
Europea, de l’FMI o del BCE mateix.

4. Complir els compromisos del Pla de Resiliència i Recuperació i 
les recomanacions semestrals de la Comissió Europea.
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Continua el ball al mercat de primeres matèries

La volatilitat que han mostrat els preus de les primeres 
matèries des de l’esclat de la pandèmia continua sent un 
factor clau per a l’escenari econòmic, a causa de les impli-
cacions sobre els costos de producció i sobre els preus que 
suporten els consumidors a la cistella de la compra.

La forta recuperació de la demanda global després de la 
primera onada de la COVID-19, juntament amb els proble-
mes d’oferta en moltes economies exportadores de pri-
meres matèries, va comportar una apreciació significativa 
de les matèries vinculades al cicle econòmic (metalls 
industrials i preus energètics) al llarg de la segona meitat 
del 2020 i la major part del 2021.1 Quan semblava que 
aquesta tendència alcista s’esgotava, entre el 4T 2021 i el 
1T 2022, l’inici de la guerra a Ucraïna va provocar, en les 
primeres setmanes del conflicte, un encariment addicio-
nal de la majoria de les primeres matèries, sobretot d’a -
quelles de les quals Rússia i Ucraïna són proveïdors clau a 
nivell mundial (vegeu el primer i el segon gràfic). A partir 
d’aquesta reacció inicial a l’impacte de la guerra, alcista i 
generalitzada, els preus de les primeres matèries han evo-
lucionat de manera diferent en funció del tipus de produc-
tes. En les següents seccions, analitzem els diferents fac-
tors que han afectat cada grup de primeres matèries en 
les últimes setmanes.

Les matèries energètiques són les que més  
s’han revalorat

Rússia és el tercer major productor de petroli del món i el 
segon en termes d’exportacions, amb una mica més del 
10% del total mundial en els dos casos. També és un dels 
principals exportadors de gas natural, amb un biaix clar 
cap a les vendes europees (exporta el 40% del gas natural 
que consumeix la regió). Atès que es tracta d’un proveïdor 
clau a nivell mundial, el començament de la guerra i la im -
posició de sancions per part d’Occident van provocar que 
els preus del Brent i del gas natural (principalment el TTF 
holandès, referència a Europa) oscil·lessin notablement a 
l’alça pel xoc d’oferta.

Pel costat del gas natural, la incertesa constant sobre la 
seguretat dels fluxos de gas rus cap al Vell Continent (amb 
interrupcions contínues i amb reducció del subministra-
ment a través del Nord Stream I) va provocar el repunt dels 
preus del TTF fins a màxims històrics (338 €/MWh el 26 
d’agost), amb un ral·li pròxim al 250% entre el juny i aques-
ta data. En els últims dies d’agost, el preu es va moderar 
gràcies al fort increment dels inventaris de gas a Alemanya 
(pròxims al 85%), tot i que aquesta tendència es va revertir 
en saber-se que Rússia interrompria el flux per aquest 
gasoducte de manera indefinida a l’inici de setembre.

Pel que fa al petroli, la seva cotització ha experimentat un 
descens notable des dels màxims de 128 dòlars per barril 
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marcats al març, malgrat que es va mantenir al voltant 
dels 100 dòlars (al voltant del nivell més alt dels set últims 
anys) a l’agost. La por dels inversors a l’afebliment de 
l’economia mundial i la seva repercussió sobre la deman-
da de petroli han compensat amb escreix el dèficit d’ofer-
ta que pateix el sector des de la pandèmia. Així mateix, a 
diferència del preu del gas natural, el preu del petroli que 
es paga a Europa depèn molt menys de l’oferta russa, ja 
que és un producte molt més comercialitzable a nivell 
mundial.2 En aquest sentit, és més senzill canviar de pro-
veïdors, i aquest no és el cas del gas natural, on la depen-
dència de Rússia és més gran i el canvi cap a altres prove-
ïdors és més costós i més llarg en el temps.

El preu dels metalls va sobrereaccionar a l’impacte 
inicial de la guerra

En el cas dels metalls industrials, inicialment, els preus 
van repuntar amb força, guiats pel temor al desproveï-
ment dels subministraments des de Rússia dels metalls 
dels quals és productor de referència (pal·ladi, níquel i 
alumini). A mesura que el conflicte bèl·lic va avançar, 
aquest risc de desproveïment no es va materialitzar i els 
mercats es van tranquil·litzar. Al mateix temps, van 
començar a aparèixer els primers senyals de refredament 
de l’activitat a la Xina (sobretot, als sectors de la construc-
ció i l’immobiliari), on l’arribada de la variant òmicron va 
comportar el confinament estricte d’algunes regions 
industrials del país. En balanç, aquests dos factors van 
afavorir el descens dels preus entre el 20% i el 50%, en 
funció del metall, des dels màxims del març. L’exemple 
més representatiu va ser el del níquel, que va duplicar el 
seu valor en les primeres setmanes del conflicte i que es 
va abaratir ràpidament, fins a situar-se en nivells previs a 
l’esclat de la guerra.

1. Vegeu el Focus «Primeres matèries: el ressorgir d’un mercat enmig de la 
recessió global» en el IM02/2021.

2. Els preus del gas natural varien més intensament entre regions, en part 
a causa dels costos associats al seu transport, mentre que els preus del 
petroli són més globals.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercats-financers/primeres-materies-ressorgir-dun-mercat-enmig-recessio-global?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercats-financers/primeres-materies-ressorgir-dun-mercat-enmig-recessio-global?index=
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Els preus de les matèries agrícoles es comencen  
a moderar en el 3T 2022

Els preus dels béns agrícoles, principalment de cereals 
com el blat i el blat de moro, dels quals Rússia i Ucraïna són 
proveïdors a nivell mundial, també es van encarir notable-
ment. A diferència dels metalls, on la tensió en els preus es 
va començar a diluir al final d’abril, els preus dels béns 
agrícoles es van mantenir puixants durant una gran part 
del 2T 2022, a causa de diversos factors específics, com el 
tancament dels ports marítims d’Ucraïna cap a la Mar 
Morta, l’encariment dels fertilitzants a nivell mundial (dels 
quals Rússia i Ucraïna també són proveïdors mundials), els 
problemes de sequera en alguns grans productors mun -
dials (bàsicament, els EUA i Europa) i la imposició de prohi-
bicions a l’exportació d’aliments per part de diversos paï-
sos productors d’Àsia, com l’Índia (per temors d’inseguretat 
alimentària).

A mitjan juny, però, es va revertir una part d’aquests fac-
tors (el més rellevant, la reobertura del port d’Odessa a 
l’exportació), i els preus dels béns agrícoles van recular i es 
van situar en nivells pròxims als previs a la guerra. Aquest 
és el cas del blat, que es va abaratir més del 20% des dels 
màxims de l’any. Un altre aspecte que va contribuir de for-
ma notable a aquest moviment va ser el descens de les 
primes de risc en els preus dels futurs arran de la no mate-
rialització dels riscos de desproveïment al sector.

La guerra continuarà marcant l’evolució del mercat 
de primeres matèries 

De cara als propers mesos, hi ha una enorme incertesa 
(molt vinculada al desenvolupament de la guerra), i, ara 
com ara, tot sembla indicar que, a curt i a mitjà termini, es 
mantindran les tendències actuals. D’una banda, el refre-
dament de l’activitat podria continuar reduint la demanda 

de primeres matèries, sobretot dels metalls industrials. De 
l’altra, els factors estructurals dels

mercats de primeres matèries apunten al fet que els preus 
tindrien un escàs recorregut a la baixa, tenint en compte 
els següents factors: la incertesa vinculada a la guerra, que 
mantindrà els preus energètics en nivells elevats; la filtra-
ció de l’encariment de l’energia cap a la resta de preus de 
les primeres matèries, i el baix nivell d’inventaris de les 
primeres matèries en l’actualitat (al juny, es va situar el 
19% per sota de la mitjana històrica). De la mateixa mane-
ra, en el cas de les matèries agrícoles, és probable que els 
preus mantinguin una volatilitat més elevada del normal 
per problemes d’oferta, a causa de l’acceleració dels efec-
tes del canvi climàtic.

Beatriz Villafranca i Pedro Álvarez
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Primeres matèries: preus i variació

Mesura Preu 
Variació (%)

Agost En l’any 2020 2021

Commodities índex 122,5 0,5 23,5 –4,7 27,8

Energia índex 55,5 1,5 79,6 –44,4 54,5

Brent $/barril 97,8 –11,1 25,8 –25,0 51,5

WTI $/barril 90,8 –6,2 27,9 –11,0 57,6

Gas natural (Europa) €/MWh 281,0 47,2 299,5 54,6 270,2

Metalls preciosos índex 194,5 –4,8 –11,2 25,4 –6,2

Or $/unça 1.716,0 –3,2 –6,2 25,0 –3,4

Pal·ladi $/unça 2.105,6 –4,1 10,5 23,9 –19,5

Metalls industrials índex 155,6 –1,5 –10,0 15,4 29,0

Alumini $/t 2.391,0 –3,9 –14,8 9,4 40,4

Coure $/t 7.864,0 –0,7 –19,1 26,2 23,9

Níquel $/t 21.369,0 –9,5 2,9 17,2 23,7

Agrícola índex 69,4 3,7 14,2 14,4 28,0

Blat de moro $/faneca 678,0 10,0 14,3 22,2 25,0

Blat $/faneca 800,0 –1,0 3,8 15,2 20,3

Notes: Dades al final del període. Es prenen de referència els índexs de primeres matèries de Bloomberg.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.
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Tipus d’interès (%)

31-agost 31-juliol Variació mensual 
 (p. b.)

Variació acum. 
el 2022 (p. b.)

Variació interanual 
 (p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 0,50 0,50 0 50,0 50,0

Euríbor 3 mesos 0,65 0,23 42 122,6 120,4

Euríbor 12 mesos 1,78 0,92 86 227,9 227,4

Deute públic a 1 any (Alemanya) 0,67 0,38 29 130,8 133,8

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 1,20 0,28 92 182,2 191,3

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 1,54 0,82 72 171,8 191,4

Deute públic a 10 anys (Espanya) 2,74 1,92 82 217,2 240,0

Deute públic a 10 anys (Portugal) 2,63 1,84 79 216,3 241,7

EUA

Fed funds (límit superior) 2,50 2,50 0 225,0 225,0

Líbor 3 mesos 3,08 2,79 29 287,3 296,3

Líbor 12 mesos 4,16 3,71 45 357,7 393,2

Deute públic a 1 any 3,48 2,89 60 310,7 341,9

Deute públic a 2 anys 3,49 2,88 61 276,1 328,4

Deute públic a 10 anys 3,19 2,65 54 168,3 189,9

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-agost 31-juliol Variació mensual 
 (p. b.)

Variació acum. 
el 2022 (p. b.)

Variació interanual 
 (p. b.)

Itraxx Corporatiu 120 101 19 71,8 75,0

Itraxx Financer Sènior 129 110 20 74,5 77,9

Itraxx Financer Subordinat 241 204 36 132,6 141,1

Tipus de canvi

31-agost 31-juliol Variació mensual 
 (%)

Variació acum. 
el 2022 (%)

Variació interanual 
 (%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,005 1,022 –1,6 –11,6 –15,1

EUR/JPY (iens per euro) 139,700 136,160 2,6 6,7 7,3

EUR/GBP (lliures per euro) 0,865 0,839 3,1 2,8 0,6

USD/JPY (iens per dòlar) 138,960 133,270 4,3 20,8 26,3

Primeres matèries 

31-agost 31-juliol Variació mensual 
 (%)

Variació acum. 
el 2022 (%)

Variació interanual 
 (%)

Índex CRB de primeres matèries 585,0 582,5 0,4 1,2 5,0

Brent ($/barril) 96,5 110,0 –12,3 24,1 34,8

Or ($/unça) 1.711,0 1.765,9 –3,1 –6,5 –5,7

Renda variable

31-agost 31-juliol Variació mensual 
 (%)

Variació acum. 
el 2022 (%)

Variació interanual 
 (%)

S&P 500 (EUA) 3.955,0 4.130,3 –4,2 –17,0 –12,6

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.517,3 3.708,1 –5,1 –18,2 –16,8

Ibex 35 (Espanya) 7.886,1 8.156,2 –3,3 –9,5 –12,3

PSI 20 (Portugal) 5.995,2 6.123,2 –2,1 7,6 9,6

Nikkei 225 (Japó) 28.091,5 27.801,6 1,0 –2,4 –1,3

MSCI emergents 994,1 993,8 0,0 –19,3 –24,3
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Sequera en les perspectives  
de creixement global 

La crisi energètica amenaça l’economia europea. Més que 
temperatures altes i vestits de bany, els mesos d’estiu han por-
tat la pitjor sequera en 500 anys a Europa i una escalada en la 
crisi energètica sense precedents. Els preus del gas natural als 
mercats financers van registrar nous màxims per damunt dels 
300 €/MWh, valors 15 vegades superiors a la mitjana històrica. 
Els preus que cotitzen els mercats de futurs per al 2023 es van 
disparar a l’agost el 50% en relació amb el juliol, fins a situar-se 
per damunt dels 200 €/MWh. Sens dubte, la persistència de la 
crisi energètica impactarà sobre les perspectives de creixement 
global, amb Europa a l’epicentre de la tempesta. Precisament, 
per mitigar-ne l’impacte sobre l’economia, als esforços de 
reducció de la demanda ja anunciats pels Estats membres de la 
UE, s’hi sumaran, pròximament, mesures de reforma dels mer-
cats d’electricitat europeus, amb l’objectiu de desacoblar els 
preus de l’electricitat dels del gas. En aquest context, l’indicador 
compost PMI d’activitat  global es va situar en 50,8 al juliol, el 
nivell més baix en dos anys, i es va acostar, així, a la zona de 
contracció. D’aquesta manera, durant el mes de setembre 
estem en procés de revisió de les nostres principals previsions 
macrofinanceres. El nou escenari plantejarà taxes de creixe-
ment econòmic més baixes, inflacions més elevades i un ritme 
de pujades de tipus més accelerat. 

Bones dades de creixement en el primer semestre a la zona 
de l’euro, recessió als EUA? Abans de la tempesta energètica 
de l’agost, els indicadors d’activitat del 2T mostraven una eco-
nomia europea resilient. En concret, el PIB de la zona de l’euro 
va créixer el 0,6% en el 2T 2022 en relació amb el trimestre 
anterior (el +3,9% interanual). Entre les economies més grans 
de la regió, el PIB va ser especialment sòlid a Itàlia (el +1,0% 
intertrimestral) i a Espanya (l’1,1%), més moderat a França (el 
0,5%) i feble a Alemanya (el 0,1%). D’altra banda, tant al Regne 
Unit com als EUA, el PIB es va contreure el 0,1% en el 2T i, fins i 
tot, va situar l’economia nord-americana en territori de «reces-
sió tècnica» (amb dos trimestres de contraccions). No obstant 
això, tant la fortalesa del mercat de treball (la taxa d’atur es 
manté per sota del 4%) com la descomposició del creixement 
(les caigudes s’han concentrat en la variació d’existències i en la 
inversió residencial) continuen suggerint un quadre macroeco-
nòmic no recessiu (vegeu el Focus «EUA: en recessió?», en 
aquest mateix informe). De cara a la segona meitat de l’any, 
però, la crisi energètica i el nou cicle de pujades de tipus gene-
raran més vents en contra de l’economia global.

Una segona meitat de l’any que es preveu complicada. La 
feblesa de l’economia europea arran de la crisi energètica ja és 
visible als indicadors d’activitat disponibles per al 3T 2022. El 
PMI compost per a la zona de l’euro va caure a l’agost fins als 
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49,2 punts, després d’haver-se situat en els 49,9 punts al juliol, 
dues mesures coherents amb una lleugera caiguda de l’activi-
tat ja en el 3T. En particular, a Alemanya, el PMI compost se 
situa de manera clara per sota del llindar dels 50 punts per 
segon mes consecutiu (47,6 a l’agost, el valor més baix des del 
juny del 2020), i l’indicador Ifo de l’agost es va mantenir en 
nivells molt baixos (88,5 punts). El deteriorament de l’activitat 
econòmica a la zona de l’euro és particularment visible al sector 
industrial, tot i que l’impuls recent del sector serveis emet ja 
alguns senyals d’esgotament. D’altra banda, l’índex de senti-
ment econòmic de la Comissió Europea suggereix un fort dete-
riorament de l’activitat a l’Europa de l’Est. Per la seva banda, als 
EUA, els indicadors més recents són una mica més mixtos: l’in-
dicador empresarial PMI compost es va situar en els 45,0 punts 
a l’agost (en relació amb els 47,7 del juliol), però els índexs ISM 
van ser positius a l’estiu, i també van ser-ho els indicadors del 
mercat de treball. 

Respir en algunes dades d’inflació, però les pressions infla
cionistes persisteixen. Als EUA, la inflació general va recular al 
8,5% al juliol, una moderació de −0,6 p. p. en relació amb el mes 
anterior, tot i que encara en nivells molt elevats. Per la seva ban-
da, la inflació subjacent es va mantenir en el 5,9%. A la zona de 
l’euro, la inflació va assolir un nou màxim a l’agost, el 9,1% (el 
8,9% al juliol), però l’evolució va variar en funció dels països. Va 
pujar 0,3 p. p. a Alemanya (fins al 8,8%, un màxim de 40 anys) i 
0,6 p. p. a Itàlia (fins al 9,0%) i va recular 0,3 p. p. a França (fins al 
6,5%) i 0,4 p. p. a Espanya. La mesura de la inflació subjacent 
per a la zona de l’euro va pujar 0,3 p. p. fins al 4,3%, la qual cosa 
denota les creixents pressions inflacionistes al conjunt de la cis-
tella de consum. Les dades més recents suggereixen que el BCE 
es podria veure forçat a accelerar les pujades de tipus, quelcom 
que ja descomptaven els mercats financers al final d’agost. 

Xina, la segona economia més gran del món, seca i estanca
da. Entre la intensificació de la crisi al sector immobiliari, l’im-
pacte continu de la política de COVID zero i una de les sequeres 
més severes al país d’ençà que hi ha registres, la Xina no emet 
senyals de recuperació. Després d’una contracció del 2,6% del 
PIB en el 2T, que va situar el creixement interanual en el 0,4%, 
les dades d’activitat disponibles per al 3T suggereixen que 
l’economia xinesa és molt lluny del dinamisme al qual ens havia 
acostumat en les últimes dècades. En concret, les vendes al 
detall o la producció industrial suggereixen un alentiment de 
l’economia al juliol, després de la breu recuperació observada al 
juny després de l’impacte de la variant òmicron a la primavera. 
En la mateixa línia, la caiguda de l’índex PMI compost oficial 
(del 52,5 al 51,7) suggereix una nova desacceleració a l’agost. 
En aquest context, el Banc Central de la Xina va sorprendre en 
retallar els tipus d’interès de referència i en presentar diferents 
mesures de suport a projectes d’infraestructures, la qual cosa 
reflecteix la preocupació de les autoritats del país davant l’alen-
timent de la seva economia.  
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EUA: en recessió?

Els temors sobre una possible recessió en l’economia nord-
americana s’han accentuat en els últims mesos, un risc 
cristal·litzat en la segona caiguda consecutiva en el PIB del 
2T 2022 i en la inversió en alguns trams de la corba de tipus 
sobirans. El deteriorament d’algunes dades econòmiques, 
el fort tensionament de les condicions financeres i la incer-
tesa elevada sobre l’escenari macroeconòmic mundial han 
fet saltar les alarmes. D’altra banda, l’ocupació continua 
avançant de manera sòlida, alhora que els senyals en els 
resultats empresarials apunten a un consum privat resi-
lient. En aquest context, analitzem diferents elements que 
ens poden oferir algunes pistes sobre l’evolució de 
l’economia dels EUA en els propers trimestres.

Què s’entén per recessió?

En primer lloc, és útil aclarir què s’entén per recessió. 
Sovint, es parla de recessió quan el PIB recula durant dos 
trimestres seguits, una definició que, malgrat tot, no és 
utilitzada de manera universal per tots els països ni coinci-
deix amb l’evidència empírica durant períodes conside-
rats recessius (vegeu el gràfic).

En el cas dels EUA, el National Bureau of Economic Research 
(NBER) és l’organisme encarregat de valorar si un descens 
de l’activitat ha de ser qualificat de recessió. Segons 
aquesta institució, l’economia entra en recessió quan es 
registra una disminució significativa en l’activitat de for-
ma generalitzada en diferents àmbits econòmics i relati-
vament prolongada en el temps. Profunditat, difusió i 
durada són les tres característiques que solen definir 
aquests períodes, tot i que l’NBER no preestableix pautes 
rígides sobre aquests criteris.1

Més enllà del PIB, l’NBER segueix una sèrie de variables 
men  suals per ampliar la lectura sobre l’evolució de 

1. Hi ha algunes excepcions en què algun dels criteris no s’ha complert, però el període en qüestió s’ha considerat de recessió, com en la crisi de la COVID.

l’economia. Entre aquestes variables, destaquen l’ingrés 
real disponible de les llars, l’ocupació, la despesa dels con-
sumidors, les vendes al detall i la producció industrial. 
Vegem què ha succeït amb aquestes variables en els 
últims mesos i què se’n desprèn quan es comparen amb 
les d’episodis recessius anteriors.

Indicadors conjunturals recents

Si mirem el que ha succeït amb el PIB en els dos últims tri-
mestres, l’economia dels EUA es podria considerar en 
recessió, amb un descens acumulat del 0,5%, superior, si 
més no en profunditat, a la caiguda viscuda durant la 
recessió associada a la crisi puntcom de l’inici del segle.

En segon lloc, si ens fixem en el creixement mitjà dels tres 
últims mesos d’aquestes altres variables mensuals consi-
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Tendència (%) *

Crisi   
1973-1975

Crisi   
1980

Crisi  
1981

Crisi  
1990

Crisi  
2001

Crisi  
2007-2009

Crisi  
COVID

Mitjana  
2002-2006

Mitjana  
2015-2019

3 últims  
mesos

Última 
dada

Ingressos personals reals excl. 
transferències –3,3 –2,8 0,7 –2,6 –2,0 –3,8 –22,1 3,1 2,5 0,8 5,1

Ocupació (enquesta d’establiments) –0,8 –1,5 –2,1 –0,3 –1,6 –3,3 –30,3 0,9 1,6 3,0 2,5

Ocupació (enquesta de llars) –0,6 –1,9 –0,8 –1,5 –1,3 –2,8 –34,9 1,4 1,5 0,1 3,4

Despesa del consum personal real –0,6 –1,6 1,2 –1,0 2,6 –1,4 –44,9 3,5 2,5 1,0 2,5

Vendes al detall reals – – – – 8,3 –3,6 –49,7 8,4 5,6 14,6 23,4

Producció industrial –8,1 –9,7 –5,2 –5,0 –4,5 –10,4 –37,9 2,8 –0,2 3,1 6,9

Notes: * La tendència en els períodes de crisi i en els expansius correspon a la mitjana dels creixements mensuals o trimestrals anualitzats. En el cas de l’última dada, correspon al creixement in 
ter  mensual o intertrimestral anualitzat. I, en el cas dels tres últims mesos, és la mitjana del creixement anualitzat dels tres últims mesos en relació amb els tres mesos anteriors. Totes les variables 
són en termes reals. Les vendes al detall s’han deflactat fent ús de l’índex de preus PCE. La despesa de consum personal real històric utilitza les dades vintage elaborades per la Fed de Filadèlfia.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del BEA, del BLS i del Board of Governors.
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derades per l’NBER, observem que la majoria d’elles mar-
quen avanços encara compatibles amb períodes expan-
sius (vegeu la taula). Destaquen en positiu els creixements 
en el nivell d’ocupació (de l’enquesta d’establiments), la 
producció industrial i les vendes al detall. En canvi, els 
ingressos personals reals (sense transferències) i la despe-
sa de consum personal real mostren una tendència molt 
més modesta ja des del final de l’any passat, tot i que 
encara se situen en terreny positiu en la mitjana de tres 
mesos.

Així mateix, altres indicadors d’activitat s’han deteriorat 
de manera clara, com, per exemple, l’índex empresarial 
PMI compost elaborat per Markit, que va caure de manera 
substancial fins a la zona restrictiva al juliol i a l’agost (47,5 
i 45,0 punts, respectivament), o els índexs de confiança 
del consumidor. En canvi, les enquestes empresarials de 
l’ISM van continuar mostrant un ritme d’activitat positiu a 
l’estiu, fins i tot més dinàmic per al sector serveis al juliol 
que en mesos anteriors.

Considerades en conjunt, les dades més recents són indi-
catives d’una economia que s’està desaccelerant de mane-
ra considerable, però que, probablement, no es troba en 
recessió tal com la defineix l’NBER.

Recessió: riscos elevats però de magnitud controlada

El cicle ràpid de pujades dels tipus d’interès iniciat per la 
Fed, la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies a conse-
qüència de la inflació elevada i de la finalització dels pro-
grames d’ajuts públics i, en general, la major incertesa són 
factors que estan afeblint l’activitat, però l’impacte no és 
generalitzat sobre tota l’economia.

Així, el refredament és més intens en sectors més sensi-
bles a les pujades de tipus, com el residencial, on hem vist 
un fort deteriorament dels indicadors mensuals (compra-
vendes, obra iniciada i visats) des de l’inici d’enguany. Per 
la seva banda, el sector minorista i, en general, la produc-
ció de béns duradors (com mobles o cotxes) i d’alguns no 
duradors (com els sectors del vestit i del calçat) han viscut 
un ajust a la baixa en la demanda després de dos anys de 
fort ascens en el context COVID.

En canvi, la majoria dels àmbits del sector serveis, que 
representen al voltant de tres quartes parts del PIB, conti-
nua mostrant avanços considerables en la seva activitat. 
En aquest sentit, hem vist com el consum privat s’ha mos-
trat resilient, afavorit per diferents factors. En primer lloc, 
tenim l’estalvi acumulat durant el 2020-2021, que supera 
el 10% del PIB i que estimem que continuarà contribuint 
de manera important en els propers trimestres (sobre uns 
400.000 milions de dòlars en termes reals, l’1,5% del PIB, 
de consum extra el 2022-2023).2 Així mateix, la recupera-
ció del mercat laboral s’ha mostrat molt dinàmica, amb 
una taxa d’atur propera als mínims històrics i un avanç en 

2. Vegeu el Focus «EUA: com l’estalvi acumulat pot fer costat a l’e  co  no -
mia?», a l’IM07/2022.
3. Dades del total de passius de les famílies i de les organitzacions sense 
ànim de lucre.

els salaris al voltant del 5% interanual, factors que han fet 
costat a la renda disponible de les llars. Finalment, la posi-
ció financera de les famílies es troba en nivells sòlids, tant 
pel costat de l’actiu –el patrimoni net de les llars ronda els 
màxims històrics– com dels passius, amb una ràtio de 
deute de les famílies al voltant del 80% del PIB al comença-
ment del 2022, en línia amb els nivells del 2001 i lluny dels 
màxims assolits el 2007-2008.3

En definitiva, l’evidència no suggereix que l’economia nord-
americana hagi entrat en recessió, i, si finalment ho fes, 
segurament es tractaria d’una recessió no gaire profunda 
ni prolongada. Dit això, els riscos sobre l’escenari conti-
nuen concentrats a la baixa, vinculats no solament a la 
conjuntura interna dels EUA, sinó també al còmput d’ad -
ver  sitats a les quals s’enfronta l’economia mundial, entre 
les quals destaquem una possible recessió a Europa per la 
crisi del gas, la desacceleració econòmica a la Xina arran de 
la política COVID zero i dels problemes al sector immobilia-
ri, les creixents tensions geopolítiques i la fràgil situació 
macrofinancera en nombroses economies emergents.

Clàudia Canals i Antonio Montilla

https://www.caixabankresearch.com/ca/analisi-sectorial/consum/eua-com-lestalvi-acumulat-pot-fer-costat-leconomia?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/analisi-sectorial/consum/eua-com-lestalvi-acumulat-pot-fer-costat-leconomia?index=
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Percentatge de variació en relació amb el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

ESTATS UNITS
2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Activitat

PIB real –3,4 5,7 4,9 5,5 3,5 1,7 – – –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 2,1 17,5 14,2 16,2 11,2 7,8 7,2 9,0 ...

Confiança del consumidor (valor) 101,0 112,7 116,7 112,9 108,1 103,4 98,4 95,3 103,2

Producció industrial –7,2 4,9 4,9 4,5 4,9 4,6 4,0 3,9 ...

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 52,5 60,6 60,0 60,1 57,8 54,8 53,0 52,8 52,8

Habitatges iniciats (milers) 1.396 1.605 1.569 1.679 1.720 1.655 1.599 1.446 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 228 267 274 283 299 315 317 ... ...

Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,1 5,4 5,1 4,2 3,8 3,6 3,6 3,5 3,7

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

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

Preus

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

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

JAPÓ
2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Activitat

PIB real –4,6 1,7 1,2 0,5 0,7 1,1 – – –

Confiança del consumidor (valor) 31,0 36,3 37,5 38,3 34,8 33,1 32,1 30,2 32,5

Producció industrial –10,6 5,6 6,6 1,1 –0,6 –3,6 –2,8 –1,0 ...

Índex activitat empresarial (Tankan) (valor) –19,8 13,8 18,0 18,0 14,0 9,0 – – –

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

Balança comercial 1 (% PIB) 0,1 –0,3 0,3 –0,3 –1,0 –2,0 –1,9 –3,1 ...

Preus

Inflació general 0,0 –0,2 –0,2 0,5 0,9 2,4 2,3 2,6 ...

Inflació subjacent 0,2 –0,5 –0,5 –0,7 –0,9 0,8 0,9 1,2 ...

XINA
2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Activitat

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

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

Producció industrial 3,4 9,3 4,9 3,9 6,3 0,6 3,9 3,8 ...

PMI manufactures (oficial) 49,9 50,5 50,0 49,9 49,9 49,1 50,2 49,0 49,4

Sector exterior

Balança comercial 1,2 524 680 636 680 729 821 821 867 ...

Exportacions 3,6 30,0 24,4 23,1 15,7 12,9 17,7 17,8 ...

Importacions –0,6 30,1 25,4 23,7 10,5 1,7 1,0 2,3 ...

Preus

Inflació general 2,5 0,9 0,8 1,8 1,1 2,2 2,5 2,7 ...

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

Renminbi per dòlar 6,9 6,5 6,5 6,4 6,3 6,6 6,7 6,7 6,8

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 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Vendes al detall (variació interanual) –0,8 5,5 2,5 4,2 5,1 0,6 –3,2 –0,9 ...
Producció industrial (variació interanual) –7,7 9,0 5,9 0,3 –0,2 0,5 2,4 ... ...
Confiança del consumidor –14,2 –7,4 –4,2 –7,6 –13,7 –22,3 –23,7 –27,0 –24,9
Sentiment econòmic 88,3 110,8 117,5 115,8 111,1 104,2 103,5 98,9 97,6
PMI manufactures 48,6 60,2 60,9 58,2 57,8 54,1 52,1 49,8 49,6
PMI serveis 42,5 53,6 58,4 54,5 54,1 55,6 53,0 51,2 49,8

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

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

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

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 06/22 07/22 08/22

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

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

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

Tipus de canvi efectiu nominal1 (valor) 93,9 94,2 93,9 92,7 92,6 90,3 90,3 89,0 88,7

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

2020 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

Finançament del sector privat
Crèdit a les societats no financeres 2 6,3 3,5 1,8 3,3 4,4 6,1 6,9 7,7 ...
Crèdit a les llars 2,3 3,2 3,8 4,1 4,1 4,4 4,6 4,6 4,5 ...
Tipus d’interès de crèdit a les societats   
no financeres 4 (%) 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,4 1,8 1,5 ...

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 5 (%) 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 ...

Dipòsits
Dipòsits a la vista 12,9 12,6 11,4 10,5 9,1 7,7 7,1 6,6 ...
Altres dipòsits a curt termini 0,6 –0,8 –2,0 –1,5 –0,3 0,9 2,0 3,3 ...
Instruments negociables 8,1 11,4 10,2 9,2 –0,2 1,3 2,0 –1,4 ...
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 0,3 ...

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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Economia espanyola, riscos  
a la baixa

Després d’un 2T marcat per un fort rebot del PIB, la intensifi-
cació de la crisi energètica accentua els riscos a la baixa en 
l’escenari i introdueix una elevada incertesa. No obstant això, 
el dinamisme anotat en el 2T, amb un avanç intertrimestral del 
PIB de l’1,1%, impulsat per la reducció de les restriccions deriva-
des de la pandèmia i per la creació d’ocupació, és un suport 
perquè, en el conjunt del 2022, el creixement del PIB superi el 
4%, malgrat que les perspectives per a la segona part de l’any 
s’estan enfosquint.

El balanç de riscos està clarament esbiaixat a la baixa arran de 
l’augment dels dubtes sobre la quantitat de gas que subminis-
trarà Rússia, la qual cosa, probablement, mantindrà el preu en 
cotes encara més elevades de les que esperàvem. En aquest 
sentit, els Estats membres van acordar prendre mesures per 
reduir la demanda de gas natural el 15% entre l’1 d’agost del 
2022 i el 31 de març del 2023; per a Espanya, l’objectiu de 
reducció de la demanda de gas és del 7%.

Els indicadors disponibles apunten a un afebliment de 
l’economia en el 3T. Els índexs empresarials PMI han anotat un 
deteriorament, i el del sector manufacturer es troba, des del 
juliol, per sota de la barrera dels 50 punts, que delimita la con-
tracció de l’expansió; en canvi, l’indicador del sector serveis 
(50,6) es manté encara en zona expansiva, gràcies a la reactiva-
ció del turisme internacional. Així mateix, segons l’Enquesta 
d’expectatives dels consumidors del BCE, les llars anticipen una 
evolució menys favorable de les rendes, de la posició patrimo-
nial i de la situació econòmica general, la qual cosa provoca un 
deteriorament de les perspectives i un menor dinamisme de la 
despesa. En la mateixa línia, l’indicador de confiança dels con-
sumidors ha patit un intens empitjorament al juliol-agost i s’ha 
situat en mínims des del 2012 (–33,4 punts), i les compres del 
comerç al detall –en termes reals– van registrar, al juliol, la pri-
mera reculada en quatre mesos (el –0,5% interanual).

Lleugera moderació de la creació d’ocupació. Després d’una 
feble creació d’ocupació al juliol, amb prou feines 9.100 afiliats 
en termes desestacionalitzats, a l’agost, es va produir una millo-
ra, amb un augment mensual de 62.135 persones. En la mitjana 
des de l’inici del 3T, la creació registra una lleugera moderació 
fins a una taxa trimestral del 0,5%, en relació amb el 0,6% del 
trimestre anterior. Pel que fa a la contractació indefinida, pro-
longa la tònica positiva i concentra el 39,5% dels contractes 
signats, i la taxa de temporalitat baixa fins al 18,6% des del 
27,2% del final de l’any passat.

La intensitat i la persistència del repunt de la inflació conti-
nuen sorprenent. Segons l’indicador avançat, tot i que la infla-
ció general es va moderar lleugerament a l’agost (el 10,4% vs. el 
10,8% del juliol), la subjacent (que exclou l’energia i els aliments  
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no elaborats) prolonga la seva escalada i assoleix ja el 6,4% (el 
6,1% al juliol). La moderació de la taxa general va ser deguda, 
principalment, a la reducció dels preus dels carburants, en línia 
amb la contenció del preu del barril de Brent, que va caure, a 
l’agost, el 5,6% mensual fins als 97 euros. En canvi, l’electricitat 
continua destacant per una elevada contribució positiva a la 
inflació, a conseqüència de la forta alça dels preus del gas, que 
van assolir màxims històrics, i d’una major compensació als 
cicles combinats. En aquest sentit, l’augment dels futurs cotit-
zats del preu del gas en l’últim mes és un fort risc per a les nos-
tres previsions d’inflació per al 2022 i el 2023, la qual cosa, al 
seu torn, enfosqueix les perspectives sobre la capacitat de des-
pesa de les famílies.

L’ampliació del dèficit comercial de béns contrasta amb la 
millora del superàvit de la balança de turisme. En el 1S de 
l’any, la balança per compte corrent va llançar un dèficit de 
1.229 milions d’euros, una xifra que contrasta amb el superàvit 
del mateix període del 2021 (2.087 milions). Aquest deteriora-
ment s’explica, principalment, per l’ampliació del dèficit comer-
cial de béns, que es va enfilar fins als 31.963 milions d’euros, sis 
ve  gades més que en el mateix període del 2021 (–5.397 mi -
lions). Per components, el deteriorament és generalitzat: d’una 
banda, el dèficit energètic puja a 27.675 milions (–11.032 
milions el 2021), impulsat per l’encariment de les importacions; 
de l’altra, la balança de béns no energètics anota un dèficit de 
4.288 milions (en relació amb el superàvit de 5.635 milions del 
2021), arran del major dinamisme de les importacions (el 27,8% 
vs. el 20% de les exportacions).

En canvi, el sector turístic registra xifres excel·lents, amb un 
superàvit de 22.165 milions d’euros entre el gener i el juny, 
màxim històric en aquest període. Les dades del juliol apunten 
a una campanya estival molt positiva: van arribar més de 9 
milions de turistes estrangers, que van gastar gairebé 12.000 
milions d’euros, de manera que la distància amb els nivells del 
mateix període del 2019 es redueix al 8,1% i al 0,6%, respectiva-
ment (el –15,5% i el –7,2% al juny). Les pernoctacions hoteleres 
de turistes estrangers també mostren una forta millora, ja que 
se situen el 5,7% per sota del juliol del 2019, una distància 4,2 p. p. 
inferior a l’observada el mes anterior.

L’activitat immobiliària manté un fort ritme d’avanç, però 
l’augment dels tipus d’interès refredarà la demanda 
d’habitatge. La demanda d’habitatge continua creixent amb 
força (el 18,8% interanual al juny), tot i que es percep una lleu-
gera moderació en relació amb les taxes dels mesos anteriors 
(creixia a ritmes del 30% al començament de l’any). En termes 
acumulats, en els 12 últims mesos, s’han registrat 628.805 com-
pravendes, una cota que no es veia des del juliol del 2008 i molt 
superior al registre prepandèmia (al voltant de 505.000 el 
2019). En tot cas, l’augment dels tipus d’interès per part del BCE 
i el menor avanç de la renda real de les llars arran de l’escalada 
de la inflació són factors que apunten cap a un refredament 
progressiu de la demanda.
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El topall del gas a Espanya a examen 

Des de la seva aplicació el dia 15 de juny, el mecanisme de 
l’anomenat «topall del gas» ibèric ha estat un canvi 
important en el funcionament del sistema elèctric espan
yol. En aquest article, analitzem l’efecte que ha tingut 
sobre els preus de l’electricitat i algunes externalitats que 
ha introduït. 

El mecanisme del topall del gas ha imposat un sostre de  
40 €/MWh als costos d’aprovisionament de gas que les 
plantes generadores d’electricitat a partir de gas (princi
palment, cicles combinats) poden repercutir en el preu al 
qual venen l’energia al mercat majorista.1 El sostre s’a  com
 panya d’una compensació a aquestes plantes que cobreix 
la diferència entre el cost real de l’aprovisionament (s’u  ti 
litza com a referència el preu del gas MIBGAS) i el sostre 
imposat pel mecanisme. Aquesta compensació es carrega 
directament a la factura elèctrica dels consumidors bene
ficiats pel sistema, que són, principalment però no única
ment, els consumidors amb tarifa elèctrica regulada per 
als consumidors al detall (PVPC). 

L’impacte del topall del gas sobre els preus  
de l’electricitat 

El mecanisme s’ha mostrat molt efectiu a l’hora de contenir 
el preu majorista de l’electricitat (preu spot), ja que ha 
imposat un preu més estable i moderat de l’electricitat que 
venen els cicles combinats, que és la tecnologia que habi
tualment fixa el preu marginal del mercat.2 Durant els 
mesos de juliol i d’agost, el preu spot es va situar de manera 
sostinguda al voltant dels 140 €/MWh, el 22% per sota del 
preu mitjà del maig. Per la seva banda, l’impacte del meca
nisme sobre el PVPC no ha aconseguit frenar del tot la seva 
escalada, pel fet que els consumidors han hagut de fer 
front al cost que comporta la compensació als cicles com
binats. Així, durant els mesos de juliol i d’agost, el PVPC va 
ser el 26% superior a la tarifa mitjana del mes de maig. 

El càrrec en el PVPC a conseqüència de la compensació als 
cicles depèn de dos factors: i) la quantitat d’energia que es 
genera mitjançant el cicle combinat i ii) el preu del gas. 
Coincidint amb l’entrada del topall del gas, la generació 
d’energia eòlica i hidràulica va caure de forma apreciable a 
causa de les condicions meteorològiques, la qual cosa va 
esperonar la generació dels cicles combinats. A més a més, 
el preu del gas MIBGAS (referència per fixar la compensa
ció) va començar a augmentar amb força a partir de mitjan 
mes. Aquestes dues dinàmiques han estat persistents 
durant els mesos d’estiu: en la mitjana de juliol i agost, els 

1. S’ha fixat el sostre de 40 €/MWh fins al novembre del 2022. Entre el 
desembre del 2022 i el maig del 2023, el sostre s’incrementarà en 5 €/
MWh cada mes, la qual cosa situarà el sostre en els 70 €/MWh en l’últim 
mes de funcionament del mecanisme. 
2. Els preus del mercat majorista de l’electricitat de tots els Estats mem
bres de la UE es regeixen per un sistema marginalista. Això vol dir que el 
preu de mercat el fixa l’energia més cara que es ven.
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cicles van representar el 29% de la generació d’electricitat 
(l’11% en la mitjana del maig), i el preu mitjà del gas va ser 
el 74% superior al del maig. Això ha provocat que la com
pensació que calia pagar als cicles combinats fos sensible
ment més elevada i que el PVPC pugés, mentre que el preu 
spot queia. 

Malgrat que el PVPC hagi augmentat en relació amb el 
període immediatament anterior al topall del gas, ha tin
gut un efecte apreciable a l’hora de reduir la correlació 
entre el PVPC mateix i el preu de referència del gas. Tal com 
s’observa al primer gràfic, històricament, l’evolució del 
PVPC ha estat estretament vinculada a la del preu del gas. 
Des de la introducció del topall del gas, les alces i baixes en 
el preu s’han seguit transmetent al PVPC, però en una 
magnitud molt inferior. Segons una anàlisi de regressió 
simple, entre l’1 de gener i el 14 de juny del 2022, un incre
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això, les externalitats del sistema estan comportant, entre 
altres efectes, que es generi més energia a partir de cicles 
combinats (que utilitzen gas), ja que es tracta d’una gene
ració més flexible que la nuclear i que les renovables. Així, 
és probable que la necessitat de compensar la menor ge 
neració elèctrica per part de les centrals de cogeneració i la 
major demanda francesa hagin estat satisfetes per centrals 
de cicle combinat. D’aquesta manera, el mecanisme del 
topall del gas ha comportat que el mix energètic espanyol 
depengui més dels cicles combinats en un context en què 
les forces del mercat empenyen en sentit contrari. 

Javier Ibánez de Aldecoa Fuster

ment del 10% mensual en el preu del gas corresponia a un 
increment del 6,3% mensual en el PVPC, mentre que, a 
partir del 15 de juny, aquesta relació es va moderar a 
menys de la meitat (el 2,9%).3 D’aquesta manera, podem 
inferir que el mecanisme és efectiu a l’hora de contenir els 
preus. Si recorrem a un exercici una mica més sofisticat, els 
resultats apunten en la mateixa direcció. En concret, si 
simulem els preus spot i PVPC que hauria registrat el mer
cat espanyol sense el topall del gas a partir de l’evolució 
dels preus als mercats d’altres països europeus on no es va 
implantar una mesura similar, estimem que el topall del 
gas hauria reduït el preu spot el 61% i el PVPC el 35%. 

Si comparem l’evolució del preu spot espanyol amb el 
d’altres països de la UE, el diferencial que ha comportat el 
mecanisme del topall del gas és evident. Els preus mitjans 
de l’agost en relació amb els del maig es van multiplicar per 
2,2 a Alemanya i a França i per 2,1 a Itàlia, mentre que el 
preu spot a Espanya va caure el 23% en el mateix període. 

Externalitats negatives del sistema 

Malgrat que el mecanisme està aconseguint contenir 
l’escalada de preus de l’electricitat, està generant externa
litats negatives que fan que el mercat ibèric generi més 
energia a partir del gas i de manera més ineficient. 

En primer lloc, el mecanisme ha expulsat del mercat una 
bona part de les centrals de cogeneració. Aquestes cen
trals, més eficients que els cicles combinats, també gene
ren energia a partir de gas natural, de manera que els seus 
costos de producció s’han incrementat de forma aprecia
ble. No obstant això, fins a finals d’agost havien quedat fora 
del sistema de compensació, de manera que el preu spot 
que pagava el mercat, moderat pel topall del gas, era mas
sa baix perquè la seva activitat fos rendible. Així, el 2022, la 
producció d’electricitat en plantes de cogeneració ha pas
sat de ser el 15% del total abans del topall del gas a tot just 
el 9% després de la seva introducció. 

D’altra banda, les exportacions d’electricitat a França estan 
repuntant de forma significativa. El diferencial de preus 
entre els dos mercats ha comportat que les exportacions a 
França estiguin sent, dia rere dia, les màximes que permet 
la interconnexió entre els dos països. Des de l’inici del 
topall del gas, les exportacions netes a França han repre
sentat el 4% de l’energia total produïda a Espanya, mentre 
que, entre l’1 de gener i el 14 de juny, abans del topall del 
gas, amb prou feines representaven el 0,3% del total. A 
més a més, això comporta una transferència de rendes al 
sistema elèctric francès, ja que el preu al qual compra 
l’energia està sufragat pels consumidors ibèrics. 

En conclusió, la mesura està aconseguint el seu objectiu: 
esmorteir l’escalada dels preus de l’electricitat. No obstant 
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L’exposició de la cistella de consum espanyola als preus 
internacionals de les primeres matèries agrícoles

Des de l’inici del 2021, observem una escalada dels preus 
de les primeres matèries agrícoles a nivell global, desen-
cadenada per tres factors: i) la reactivació de l’economia 
mundial després de la pandèmia, ii) les caigudes en la pro-
ducció global de caràcter transitori (sequeres, plagues 
d’insectes i malalties del bestiar), i iii) l’esclat de la guerra a 
Ucraïna.

Tal com ho mostra el primer gràfic, els preus agrícoles a la 
UE van créixer a un ritme del 39,7% interanual al juliol del 
2022. Això s’explica per una alça generalitzada en els cinc 
grups d’aliments que analitzem, entre els quals desta-
quen els forts increments dels preus dels cereals (el 
68,3%) i dels lactis (el 68,0%), mentre que els olis van créi-
xer a un ritme més moderat, del 4,1%. Aquest augment 
de preus, juntament amb l’encariment de l’energia, s’ha 
anat filtrant de forma gradual per totes les baules de la 
cadena alimentària, la qual cosa s’ha traduït en un incre-
ment dels preus finals de consum dels aliments. Així, al 
juliol, el component d’aliments de l’IPC espanyol va aug-
mentar el 12,4% interanual (l’11,9% els aliments elaborats 
i el 13,4% els aliments frescos) i va contribuir en 3,3 p. p. a 
la inflació general (el 10,8% al juliol).

Cal destacar que l’evolució més recent dels futurs de les 
primeres matèries agrícoles als mercats internacionals 
apunta a una reducció de les tensions inflacionistes. Per 
exemple, els futurs del blat i del blat de moro, mesurats 
mitjançant la cotització a la borsa de Chicago, s’han mode-
rat fins a nivells similars als de l’inici de l’any (vegeu el 
segon gràfic). La transmissió d’aquestes caigudes dels 
preus internacionals als preus interns de la UE no és imme-
diata, a causa de l’efecte de la Política Agrària Comuna 
(PAC),1 tot i que sí que es comença a albirar una certa 
moderació en els preus del juliol, amb una rebaixa de 
l’1,7% intermensual de la mitjana dels grups d’aliments 
del primer gràfic, la primera caiguda en 12 mesos.2

Com evolucionarà l’IPC dels aliments  
en els propers mesos?

Per aclarir aquesta qüestió, estimem un model economè-
tric per mesurar la intensitat i la durada de la translació 
dels preus de les primeres matèries agrícoles a través de 
les baules que conformen la cadena alimentària: des dels 

preus agrícoles internacionals, passant pels preus rebuts 
pels agricultors a Espanya i finalitzant en els preus per al 
consumidor.3 Per al cas d’un país pertanyent a la UE, 
l’anàlisi s’ha de realitzar amb els preus interns del mercat 
únic d’aquestes primeres matèries, que ja incorporen 
l’efecte de la PAC.

1. La PAC inclou un conjunt d’intervencions (subvencions directes, meca-
nismes de suport als preus i preus mínims garantits) que afecten els preus 
de les primeres matèries agrícoles a la UE. Vegeu l’article esmentat a la 
nota 3 d’aquest mateix Focus.
2. Per a una descripció de l’evolució del preu de les primeres matèries 
agrícoles als mercats internacionals, vegeu el Focus «Continua el ball al 
mercat de primeres matèries»,  en aquest mateix informe, i l’Informe Sec-
torial Agroalimentari, de pròxima publicació.
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3. Aquesta anàlisi es basa en l’article «El aumento de los precios de las 
materias primas alimenticias y su traslación a los precios de consumo en 
el área del euro», Borrallo, F., Cuadro-Sáez, L. i Pérez, J. J., Banc d’Espanya, 
Boletín Económico,  3/2022. Per a cinc grups d’aliments (cereals, lactis, 
carn, olis i sucre), s’estima un model de vectors autoregressius (VAR) 
d’ordre 1, en el qual s’inclou la taxa intermensual del preu de la primera 
matèria a la UE, del preu rebut pels agricultors a Espanya i del component 
de l’IPC. S’utilitzen dades des de l’abril del 2005 (setembre del 2006 per al 
sucre) fins al febrer del 2022.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/politica-monetaria/continua-ball-al-mercat-primeres-materies
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/politica-monetaria/continua-ball-al-mercat-primeres-materies
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juliol), la qual cosa revela de nou l’elevada persistència del 
xoc. Durant el 2023, la moderació en la inflació dels ali-
ments s’intensificaria i se situaria una mica per sota del 2% 
en la segona meitat del 2023 (vegeu el quart gràfic).

Judit Montoriol Garriga, Eduard Llorens  
i Jimeno i Javier Ibáñez de Aldecoa Fuster

El tercer gràfic mostra l’impacte sobre l’IPC dels aliments 
d’un xoc de 10 p. p. en la taxa de variació intermensual 
dels preus de les primeres matèries agrícoles a la UE.4 Els 
resultats apunten al fet que el xoc repercuteix en una 
pujada de 0,6 p. p. sobre la variació intermensual de l’IPC 
dels aliments al cap de dos mesos, una magnitud aparent-
 ment petita. No obstant això, aquest xoc presenta una 
persistència elevada sobre els preus de consum dels ali-
ments, que continuarien registrant un impacte significatiu 
durant vuit mesos. D’aquesta manera, l’efecte acumulat 
del xoc al cap de 12 mesos assoliria els 2,3 p. p. (0,5 p. p. 
sobre l’IPC general), la qual cosa il·lustra l’elevada exposi-
ció de l’IPC dels aliments als preus internacionals de les 
primeres matèries.5

Utilitzant aquestes sensibilitats, simulem com hauria evo-
lucionat l’IPC dels aliments en absència de xocs sobre les 
primeres matèries des del gener del 2021. Segons les nos-
tres estimacions, els preus dels aliments haurien crescut el 
2,7% entre el gener del 2021 i el juliol del 2022, un avanç 
notablement inferior al 13,0% observat en aquest període. 
Per tant, es pot concloure que la major part de l’increment 
del preu dels aliments a Espanya és atribuïble al xoc extern 
d’increment del preu de les primeres matèries agrícoles. 
D’altra banda, si se suposa que, a partir del mes d’agost, 
no es produiran pertorbacions addicionals sobre els preus 
de les primeres matèries agrícoles, ni sobre els seus preus 
de producció i de consum, la inflació del component 
d’aliments de l’IPC recularia de forma gradual fins al 10,4% 
al desembre del 2022 (2,0 p. p. per sota de la taxa del 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MAPA, de l’INE i de la Comissió Europea.

 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. Els resultats dels cinc grups d’aliments analitzats s’agreguen utilitzant 
els seus pesos en l’IPC.
5. Entre l’agost del 2021 i l’abril del 2022, la taxa de variació intermensual 
mitjana dels preus de les cinc primeres matèries agrícoles a la UE va ser 
del 2,9%, en relació amb el 0,1% de la mitjana del 2010-2019.

 

-2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Espanya: simulació de l’impacte de l’augment 
observat en les primeres matèries agrícoles  
a la UE sobre l’IPC dels aliments   
Variació interanual (%)  

  Dades observades Contrafactual Previsió  

Notes: El gràfic mostra la previsió de l’IPC dels aliments en funció del model, atesos els xocs 
observats sobre els preus de les primeres matèries agrícoles a la UE. El contrafactual és la
previsió que llança el model a partir del gener del 2021 (és a dir, un escenari que no recull 
els xocs viscuts des del gener del 2021).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MAPA, de l’INE i de la Comissió Europea.

 

març-21

maig-21
jul.-2

1

nov.-21
set.-2

1
gen.-22

març-22

maig-22
jul.-2

2
set.-2

2

nov.-22
gen.-23

març-23

maig-23
jul.-2

3
set.-2

3
nov.-23

gen.-21



26  

ECONOMIA ESPANYOLA | FOCUS

SETEMBRE 2022

09

No totes les llars espanyoles gasten més en carburant a l’estiu

Des de l’any passat, els consumidors estem fent front a un 
encariment dels carburants, intensificat pel conflicte 
bèl·lic a Ucraïna. En un Focus anterior,1 vam analitzar com 
havia evolucionat el consum de carburants fins al març del 
2022 i vam arribar a la conclusió que no tots els consumi-
dors ajustaven de la mateixa manera la seva despesa 
davant l’augment de preus. S’han continuat comportant 
igual de llavors ençà?

Entre l’abril i el juliol del 2022, la mitjana del preu de la ben-
zina sense plom 95 va ser d’1,95 euros per litre i va arribar 
a assolir els 2,1 euros al juny. El Govern va introduir, a l’abril, 
una bonificació temporal de 20 cèntims per litre de com-
bustible per a tota la població, que alleujava una mica la 
càrrega de la pujada. En tot cas, l’import pagat per omplir 
el dipòsit entre l’abril i el juliol va ser el 32,2% superior, de 
mitjana, al del mateix període del 2019 (el +40,3%, sense 
incloure la bonificació), tal com ho recull el primer gràfic.

Després d’analitzar amb el nostre indicador de consum les 
dades de la despesa a les benzineres amb targeta bancària 
dels clients de CaixaBank, de nou observem que no tots els 
consumidors van reaccionar igual a la pujada dels preus.2 
El consumidor mitjà3 va gastar més en carburant al juliol 
del 2022: el seu tiquet va ser el 13,2% superior al del mateix 
mes del 2019, un increment similar al registrat en el 1T 2022 
(el +12,8%). Els qui ja consumien més carburant (que el 
consumidor mitjà) van gastar més que abans, amb tiquets 
de combustible mensuals entre el 17,1% (percentil 60) i el 
25,7% (percentil 90) superiors al juliol del 2022 en relació 
amb el juliol del 2019. També s’observen més increments 
en els percentils superiors de consum de carburant, la qual 
cosa mostra que aquests consumidors tenen més capacitat 
per incrementar la seva despesa, tot i que l’increment 
d’aquesta última va ser inferior al del preu dels carbu-
rants,4 la qual cosa apunta a un ajust dels litres consumits.

De manera similar, però a l’inrevés, els consumidors que 
menys van gastar en carburant el 2019 van reduir la des-
pesa el 2022 en relació amb el mateix mes del 2019 (vegeu 
el segon gràfic). Al juliol, el tiquet mensual del percentil 
10 va ser el 20,7% inferior al del juliol del 2019. Un tiquet 
nominal amb un import més baix amb preus més alts 
indica que aquest percentil va ajustar més els litres que 
va consumir.

La conclusió d’aquest exercici és que la disparitat de com-
portament entre percentils de consum de carburants es va 

intensificar arran de l’increment de preus, amb una reduc-
ció notable de la despesa en els percentils més baixos i 
amb una pujada substancial en els més alts. És a dir, tots 
els consumidors van reaccionar a la pujada de preus ajus-
tant el consum, però no tots van tenir la mateixa capacitat 
per compensar la pujada de preus. Així, els que gastaven 
més en carburant el 2019 segurament han tingut menys 
capacitat d’ajustar la demanda el 2022, perquè es tracta 
d’una despesa més imprescindible (per exemple, perquè 
la feina exigeix més desplaçaments) o perquè disposen de 
més capacitat per absorbir l’augment de preus. No obs-
tant això, els que gastaven menys en carburant van reduir 
més el consum, fent menys desplaçaments o substituint el 
vehicle propi pel transport públic. Reaccions molt dispars 
davant el mateix augment de preu dels carburants.

Josep Mestres Domènech

1. Per a més detalls, vegeu el Focus «Omplir el dipòsit, sí o no? El que ens 
diu la despesa a les benzineres de les llars espanyoles», a l’IM05/2022.
2. Per al càlcul de l’import mensual de despesa a les benzineres, agre-
guem totes les despeses que cada client fa en aquests establiments al 
llarg del mes, independentment del nombre de vegades que hagi fet 
benzina. Així mateix, restringim l’anàlisi als mateixos individus que van 
comprar a les benzineres tant el 2019 com el 2022 i els ordenem en per-
centils de despesa de carburant el 2019. No obstant això, els resultats 
sense restringir pels mateixos consumidors són molt similars en signe i en 
magnitud.
3. És a dir, una meitat dels consumidors va gastar més en combustible al 
mes i l’altra, menys.
4. El preu de la benzina 95 incloent la bonificació va ser el 36% superior al 
juliol del 2022 que en el mateix mes del 2019.
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https://www.caixabankresearch.com/ca/analisi-sectorial/consum/omplir-diposit-si-o-no-ens-diu-despesa-les-benzineres-les-llars-espanyoles?index=
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Com serà l’actual cicle immobiliari?

El context econòmic i les dinàmiques de mercat són molt 
diferents de les prevalents durant el crash immobiliari del 
2008. La puixança de la demanda obeeix, en gran part, als 
canvis de preferències postpandèmia i a la canalització 
d’una part de l’estalvi acumulat durant la pandèmia al 
sec  tor immobiliari. A més a més, els balanços de les famí
lies i del sector financer estan molt més sanejats, i no hi 
ha un excés d’oferta.4 L’alentiment que esperem del mer
cat immobiliari es produeix en un entorn d’inflació eleva
da, que erosiona el poder de compra de les llars i que 
obliga els bancs centrals a endurir les condicions finance
res. De cara al 2023, però, esperem que la inflació es co 
menci a moderar, la qual cosa hauria de permetre que els 
tipus d’interès es mantinguin en nivells continguts des 
d’una perspectiva històrica. Tot això hauria de facilitar 
que el procés d’ajust del mercat immobiliari espanyol 
sigui delimitat. Així, esperem que el rellotge es mogui 
prop de l’ori  gen de coordenades, sense passar per la zona 
de contracció. En concret, preveiem que el nombre de 
compravendes recularà una mica més del 10% el 2023, i que 
el preu de l’habitatge s’alentirà de manera notable, però 
que mantindrà una taxa de creixement positiva.

Judit Montoriol Garriga

El rellotge immobiliari de CaixaBank Research: desacceleració a la vista

La pujada de tipus d’interès ha situat el mercat immobilia
ri en el punt de mira. El BCE ha iniciat un nou cicle de puja
des dels tipus d’interès amb l’objectiu de lluitar contra la 
inflació, i això està suscitant dubtes sobre com es compor
tarà el sector immobiliari davant l’encariment del preu 
dels diners. En efecte, l’augment dels tipus d’interès sol 
comportar un refredament de la demanda, ja que incre
menta l’esforç hipotecari que han de realitzar les llars per 
adquirir un habitatge.1,2

Una forma visual de mostrar el moment del cicle en què es 
troba el mercat residencial és mitjançant el rellotge immo
biliari de CaixaBank Research, que mostra l’evolució del 
preu de l’habitatge i de les compravendes a Espanya al 
llarg del cicle. Generalment, al mercat immobiliari, la fe 
blesa es comença a manifestar amb un augment del 
temps necessari per vendre un habitatge i amb una dismi
nució de les transaccions (zona de desacceleració), i, al cap 
d’uns trimestres, això es tradueix en una moderació o, fins 
i tot, en una caiguda dels preus (zona de contracció). La 
profunditat i la durada d’aquesta fase d’ajust del mercat 
depenen dels desequilibris que s’hagin acumulat durant 
la fase d’expansió prèvia. Per aquest motiu, la fase recessi
va del 2009 al 2013 va ser especialment llarga i intensa: el 
rellotge es va mantenir en zona contractiva durant cinc 
anys i es va moure molt lluny de l’origen de coordenades. 
En canvi, el 2020, el sector immobiliari va patir un ajust 
temporal a causa de les restriccions a la mobilitat vincula
des a la pandèmia.3

1. Segons el nostre escenari (pujada de l’euríbor a 12 mesos fins a l’1,8% en el 4T 2023), la ràtio d’esforç hipotecari a Espanya augmentarà del 34,3% en el 
1T 2022 (última dada disponible) al 38,6% en el 4T 2023. Vegeu l’article «Quant pot durar la tendència alcista del sector immobiliari?», a l’Informe Sectorial 
Immobiliari del 2S 2022.
2. D’altra banda, l’augment dels costos de finançament per al sector promotor i constructor també pot reduir l’oferta d’habitatge.
3. El 2020, les compravendes a Espanya es van desplomar (el –16,9%) i, el 2021, van repuntar (el 34,7%). Aquests moviments tan bruscos de les compraven
des no són habituals i s’expliquen per la naturalesa mateixa de la pandèmia.
4. Per a una anàlisi sobre el risc de bombolla al mercat immobiliari espanyol, vegeu l’article «Avaluem el risc de bombolla immobiliària als mercats desen
volupats», a l’Informe Sectorial Immobiliari del 2S 2022.
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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 06/22 07/22 08/22

Indústria
Índex de producció industrial –9,5 8,8 1,8 1,6 1,6 4,7 7,0 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –13,6 0,6 2,6 5,0 6,8 0,5 1,7 –4,8 –5,4
PMI de manufactures (valor) 47,5 57,0 58,9 56,9 55,8 53,2 52,6 48,7 49,9

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –12,8 4,7 15,0 24,6 31,6 ... ... ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) –12,5 9,7 22,5 32,6 41,8 33,6 29,6 ... ...
Preu de l’habitatge 2,1 3,7 4,2 6,4 8,5 ... – – –

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) –77,3 64,7 –34,5 64,7 313,4 311,7 311,7 290,5 ...
PMI de serveis (valor) 40,3 55,0 59,6 57,4 52,2 55,9 54,0 53,8 50,6

Consum
Vendes comerç al detall –7,1 5,1 –0,3 0,7 0,4 1,1 0,7 –0,5 ...
Matriculacions d’automòbils –29,3 158,0 –24,5 –17,1 –7,5 –10,3 –7,8 –12,5 9,1
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –22,7 –12,8 –8,8 –13,0 –17,6 –26,4 –28,8 –35,0 –31,7

Mercat de treball
Població ocupada 1 –2,9 3,0 4,5 4,3 4,6 4,0 – – –
Taxa d’atur (% de la població activa) 15,5 14,8 14,6 13,3 13,6 12,5 – – –
Afiliats a la Seguretat Social 2 –2,0 2,5 3,8 3,9 4,5 4,8 4,3 3,8 3,5

PIB –10,8 5,1 3,5 5,5 6,3 6,3 – – –

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 06/22 07/22 08/22

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

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 06/22 07/22 08/22

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –10,0 21,2 15,2 21,2 26,2 22,2 22,2 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –14,7 24,8 13,5 24,8 36,1 35,2 35,2 ... ...

Saldo corrent 9,3 11,1 11,6 11,1 7,9 7,8 7,8 ... ...
Béns i serveis 16,5 17,9 19,2 17,9 14,4 15,9 15,9 ... ...
Rendes primàries i secundàries –7,3 –6,8 –7,7 –6,8 –6,5 –8,1 –8,1 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 13,7 22,3 19,7 22,3 19,4 20,5 20,5 ... ...

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 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 06/22 07/22 08/22

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

A la vista i estalvi 12,3 10,3 8,9 9,2 9,3 9,1 8,7 8,6 ...
A termini i preavís –16,5 –24,4 –26,0 –27,6 –26,8 –25,3 –24,8 –21,9 ...

Dipòsits d’AP 1,0 15,5 15,1 19,4 19,3 15,6 16,0 8,3 ...
TOTAL 7,1 6,7 5,5 6,6 6,0 6,0 5,9 5,5 ...

Saldo viu de crèdit
Sector privat 1,2 0,3 –0,7 –0,1 0,2 0,8 0,8 1,2 ...

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

Administracions públiques 3,0 15,3 22,7 11,6 3,4 1,9 0,4 –3,1 ...
TOTAL 1,3 1,1 0,7 0,6 0,4 0,9 0,8 0,9 ...

Taxa de morositat (%)4 4,5 4,3 4,4 4,3 4,3 4,1 3,9 ... ...

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: l’economia es va 
estancar en el segon trimestre

Malgrat l’estancament del PIB en el 2T, en el conjunt del 
2022, l’economia portuguesa creixerà per damunt del 6%. 
Segons la segona estimació realitzada per l’INE, en el 2T el PIB 
es va mantenir inalterat, la qual cosa va situar la variació inter- 
anual en el 7,1% i l’1,1% per damunt del nivell del 4T 2019: el 
bon to de les exportacions va compensar el mal comporta-
ment de la demanda interna. La demanda externa va contri-
buir amb +1,1 p. p. al creixement en el trimestre, gràcies a 
l’avanç del 4,7% de les exportacions, la qual cosa va contrares-
tar l’aportació negativa de la demanda interna derivada de la 
contracció del 0,3% del consum i del 4,4% de la inversió. No 
obstant això, les dades disponibles per al 3T suggereixen un 
ritme força més lent, de manera que la mitjana del creixement 
del PIB el 2022 serà inferior a la prevista (el 6,6%), tot i que 
encara per damunt del 6%. Així, l’indicador coincident es va 
desaccelerar fins al 6,4% al juliol, 3 dècimes menys que al juny; 
l’indicador diari d’activitat, fins al 3,5% interanual, 2 p. p. 
menys que al juliol, i els indicadors de sentiment van recular a 
l’agost gairebé a tots els sectors. A més a més, les perspectives 
per al 2023 han empitjorat, i l’economia s’enfronta als riscos 
derivats de les tensions als mercats energètics a Europa, que 
exerciran pressió a l’alça sobre els preus i impactaran negativa-
ment sobre el consum i els costos de producció. Paral·lela-
ment, la demanda també es veurà condicionada per l’augment 
dels tipus d’interès, com a mesura per combatre la inflació, tot 
i que l’estalvi acumulat per les famílies durant el període de 
confinament és un suport important.

La inflació es va desaccelerar marginalment a l’agost fins al 
9%  (el 9,1% al juliol), per la baixada de la inflació del compo-
nent energètic (variació interanual del 24%, 7,2 p. p. menys 
que al juliol), gràcies a la correcció del preu del Brent en el mes. 
No obstant això, diversos factors apunten a una inflació més 
alta durant més temps, la qual cosa podria comportar una revi-
sió a l’alça de la nostra previsió actual (inflació mitjana del 
7,1% el 2022). Així, el major ritme d’augment dels preus dels 
productes alimentaris, els augments de preus anunciats per 
les comercialitzadores de l’energia i l’augment continuat de la 
inflació persistent apunten a un escenari d’inflació més eleva-
da del que s’esperava.

Les perspectives per al mercat laboral s’enfosqueixen. En el 
2T, la població ocupada es va mantenir gairebé inalterada en 
relació amb el 1T, però es va desaccelerar amb força en taxa 
interanual (l’1,9% en relació amb el 4,7% del 1T), a causa 
d’aquest efecte de base en comparar-la amb el fort rebot del 2T 
2021, quan es van aixecar les restriccions per la pandèmia. Per 
la seva banda, la taxa d’atur va caure fins al 5,7% (el 5,9% en el 
1T i el 6,7% en el 2T 2021), i va haver-hi escassetat de mà d’obra 
en diversos sectors d’activitat. No obstant això, la incertesa és 
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elevada, i els riscos poden empitjorar en els propers mesos, 
considerant la crisi energètica, l’augment dels tipus d’interès, la 
prolongació del conflicte a Ucraïna i l’alentiment de l’activitat 
que s’albira al conjunt de la zona de l’euro.

Al juliol, les dades de turistes van superar els registres ante-
riors a la pandèmia. El nombre d’hostes en allotjaments hote-
lers es va situar el 6,3% per damunt del mateix mes del 2019; les 
pernoctacions hoteleres, el 4,8%, i els turistes no residents, el 
2%. Els principals mercats emissors europeus van mostrar un 
comportament positiu, tot i que el més destacable és l’excel-
lent recuperació dels turistes procedents dels EUA. L’apreciació 
del dòlar enfront de l’euro i el fet que Portugal sigui la destina-
ció europea amb les connexions aèries amb els EUA més bara-
tes haurien de continuar sostenint aquesta tendència.

El saldo pressupostari es manté excedentari. En els set pri-
mers mesos de l’any, el saldo públic s’ha situat en el 0,3% del 
PIB, la qual cosa representa una millora substancial en relació 
amb els saldos negatius d’un any enrere (el –5,8% del PIB) i, fins 
i tot, en relació amb el 2019 (el –0,4% del PIB). No solament els 
ingressos han mostrat un creixement significatiu (el 16% inter- 
anual), sinó que la despesa creix molt lleugerament (el 0,3%), 
gràcies al comportament dels pagaments per interessos. Cal 
destacar que, malgrat el repunt dels tipus d’interès oficials, no 
s’espera un augment fort del cost de finançament de l’Estat 
portuguès, ja que el Tresor continua substituint deute amb 
tipus d’interès molt més elevats que els que aconsegueix obte-
nir en l’actualitat als mercats (el pes del rollover anual del deute 
en l’stock se situa al voltant del 8%). Així, estimem que, enguany, 
l’augment de les yields tindrà un impacte moderat sobre la càr-
rega del deute, entre 10 i 35 milions d’euros.

El crèdit al sector privat no financer comença a donar 
senyals de desacceleració. La cartera creditícia es va desacce-
lerar al juliol fins al 2,1% interanual des del 2,7% anotat al juny. 
En termes acumulats durant els set primers mesos de l’any, les 
noves operacions registren una moderació (el 13,7% en relació 
amb el mateix període del 2021 i amb l’avanç del 16,8% mar-
cat fins al juny). En el cas del crèdit a l’habitatge, el nombre 
d’operacions va augmentar el 12,7% interanual (el 16,3% fins 
al juny), afectat, possiblement, per l’augment dels tipus d’inte-
rès i per la major incertesa. En aquest sentit, el tipus d’interès 
de les noves operacions de crèdit a l’habitatge va augmentar 
1,1 p. p. fins a l’1,9% al juliol, el valor més elevat des de l’agost 
del 2016. Malgrat que el tipus d’interès dels nous préstecs esti-
gui lluny dels màxims del 2008 (per damunt del 5%), el context 
d’incertesa, les pressions inflacionistes i l’augment dels preus 
de l’habitatge afectaran negativament la demanda de crèdit 
per a l’habitatge.
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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 06/22 07/22 08/22

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

Construcció
Permisos de construcció - habitatge nou  
(nombre d’habitatges) 0,7 13,5 –0,9 –6,9 44,1 –25,5 –1,0 ... ...

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 14,2 15,8 16,1 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) –76,2 51,5 –38,9 51,5 259,9 298,1 298,1 296,6 ...
Indicador de confiança als serveis (valor) –19,0 0,1 8,8 12,0 13,0 21,1 22,7 20,5 18,9

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

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

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 06/22 07/22 08/22

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

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 06/22 07/22 08/22

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –10,3 18,3 13,5 18,3 21,2 18,9 18,9 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –14,8 22,0 10,9 22,0 33,3 31,3 31,3 ... ...

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

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –0,1 1,2 1,1 1,2 –0,8 –1,3 –1,3 ... ...

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 06/22 07/22 08/22

Dipòsits 1

Dipòsits de llars i empreses 10,0 9,3 8,7 9,3 8,9 8,2 8,2 8,4 ...
A la vista i estalvi 18,8 16,3 15,5 16,3 15,3 12,9 12,9 12,9 ...
A termini i preavís 1,2 1,2 1,0 1,2 1,1 2,3 2,3 2,8 ...

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

Saldo viu de crèdit 1

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

Administracions públiques –4,2 3,8 4,1 3,8 5,3 –1,3 –1,3 0,0 ...
TOTAL 4,2 2,9 4,2 2,9 2,8 2,5 2,5 2,0 ...

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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