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No és senzill trobar una paraula amb la qual resumir l’escenari previst per a l’economia espanyola. Sense cap 
mena de dubte, no sembla que estiguem a punt d’iniciar un cicle d’elevat creixement del PIB i de l’ocupació. 
Però tampoc sembla que l’economia s’hagi d’endinsar en una recessió profunda o prolongada. Els xocs dels 
últims anys i l’existència de diversos elements que empenyen l’economia en sentits oposats fan que el context 
actual sigui especialment difícil de valorar.

En conjunt, el més probable és que el creixement del PIB i de l’ocupació es mantingui en cotes positives però 
modestes. En concret, per al bienni 2023-2024, esperem que el creixement del PIB se situï al voltant del 3% en 
l’acumulat d’aquests dos anys, i el de l’ocupació, al voltant del 2%. Pel que fa a la inflació, variable clau en el 
context actual, tot fa pensar que es continuarà moderant i que, de mitjana, es podria situar al voltant del 3,5% 
durant aquests dos anys.

Entre els elements que continuaran impulsant el creixement de l’activitat i de l’ocupació, destaquen el desple-
gament dels fons europeus NGEU i la recuperació del turisme internacional, en especial el de llarga distància. 
En sentit contrari, actuaran l’augment dels tipus d’interès i la inflació, que, tot i que es moderarà, es mantindrà 
en cotes elevades.

La incertesa que envolta l’escenari continua sent molt elevada. El pes que acabi tenint cadascun d’aquests 
elements serà determinant. Per exemple, la inflació es podria moderar més ràpidament si la pressió sobre els 
preus de l’energia remet abans del que s’esperava. La caiguda dels preus del petroli i del gas que s’ha produït 
en les últimes setmanes apuntaria en aquesta direcció. Si es confirma aquesta tendència, seria un alleujament 
important per al consum de les llars. D’altra banda, però, també sembla que el BCE apujarà els tipus d’interès 
més del que s’havia previst abans de la reunió del desembre.

Comparar on ens deixaria aquest escenari amb el que esperàvem l’any passat, o abans de la pandèmia, ens 
ajuda a situar-nos millor. En termes de creixement, la fotografia no és positiva. Segons l’escenari actual, el 2024, 
el PIB se situarà una mica més d’1 p. p. per damunt del nivell del 2019. En canvi, fa un any, abans que esclatés 
la guerra a Ucraïna, pensàvem que, el 2024, el PIB se situaria prop de 4 p. p. per damunt de la cota del 2019. Si 
revisem les previsions de creixement que utilitzàvem al començament del 2020, abans que esclatés la pandè-
mia, constatem que llavors consideràvem que, el 2024, el PIB creixeria més del 5% durant aquests anys.

El missatge que llancen les dades d’ocupació és molt diferent. Segons l’escenari actual, el 2024, l’ocupació se 
situarà un 5% per damunt dels nivells del 2019, una xifra molt similar a la que CaixaBank Research esperava al 
començament del 2020, abans que esclatessin la pandèmia i la guerra a Ucraïna. Malgrat les adversitats dels 
últims anys, el comportament de l’ocupació ha estat, i s’espera que continuï sent, molt resilient.

Finalment, on hi ha hagut una major sorpresa ha estat en l’evolució dels preus dels béns i dels serveis que con-
sumeixen les llars. Segons l’escenari actual, de moderació gradual de la inflació, el 2024, l’índex de preus al 
consum se situarà prop d’un 20% per damunt dels nivells del 2019. Fa un any, s’esperava que, en aquest perío-
de, l’augment seria del 10%, una xifra una mica superior a la que s’esperava al començament del 2020, del 
8,3%, concretament.

Valorar de forma adequada la situació en què ens trobem requereix prendre perspectiva. En funció del punt de 
referència que adoptem o de la variable a la qual ens referim, les sensacions poden ser diferents. Tot i que 
l’evolució del creixement i de la inflació ens ha sorprès negativament, l’ocupació està resistint de forma molt 
positiva les adversitats.

Oriol Aspachs
Gener 2023

Les perspectives en perspectiva
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Cronologia

  
 3  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 

(desembre).
 6 Portugal: ocupació i atur (novembre).
    Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (desembre).
 9  Portugal: xifra de negocis a la indústria (novembre).
11 Espanya: comptes financers (3T).
23  Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (novembre).
26  EUA: PIB (4T i 2022).
  Espanya: enquesta de població activa (4T).
27  Espanya: avanç del PIB (4T).
30   Portugal: indicador de confiança d’empreses  

i de consumidors (gener).
 Espanya: avanç de l’IPC (gener).
 Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (gener).
31  Portugal: avanç del PIB (4T).
 Portugal: avanç de l’IPC (gener).
 Zona de l’euro: PIB de la zona de l’euro (4T).
31-1  Comitè de Mercat Obert de la Fed.
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 2  Espanya: afiliació a la Seguretat Social i atur registrat 
(gener).

 8 Portugal: ocupació i atur (4T).
 9   Portugal: xifra de negocis a la indústria i als serveis 

(desembre).
10 Portugal: costos laborals (febrer).
14  Japó: PIB (4T).
16  Espanya: comerç exterior (desembre).
24  Espanya: crèdits, dipòsits i morositat (desembre).
27   Zona de l’euro: índex de sentiment econòmic (febrer).
28  Espanya: avanç de l’IPC (febrer).
 Espanya: balança de pagaments (desembre).
 Portugal: desglossament del PIB (4T).
 Portugal: avanç de l’IPC (febrer).

 8  Mor Isabel II d’Anglaterra després de 70 anys de reg
nat. 

16  La mort de Mahsa Amini provoca una onada de pro
testes multitudinàries a l’Iran. 

27 Sabotatge dels gasoductes Nord Stream 1 i 2. 
30  El Consell Europeu aprova mesures per reduir la de 

man  da energètica. 

SETEMBRE 2022

 2 La Fed apuja els tipus d’interès oficials en 75 p. b.
15  La població mundial arriba als 8.000 milions de per 

sones.

NOVEMBRE 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

OCTUBRE 2022

 5  L’OPEP acorda retallar la producció de cru en 2 milions 
de barrils diaris en relació amb els nivells de l’agost del 
2022. 

23  Xi Jinping rep un tercer mandat com a secretari gene
ral del Partit Comunista de la Xina. 

27  El BCE apuja els tipus d’interès oficials en 75 p. b. 

DESEMBRE 2022

14 La Fed apuja els tipus d’interès oficials en 50 p. b.
15  El BCE apuja els tipus d’interès oficials en 50 p. b. 

i anuncia que reduirà les reinversions de l’APP.

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.

AGOST 2022
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En definitiva, sembla que, de cara al 2023, el punt de parti
da és més esperançador del que s’havia anticipat en tornar 
de l’estiu, com ho posarien de manifest les revisions a l’alça 
de les previsions de creixement que estem veient en les 
últimes setmanes. Malgrat tot, hem de ser conscients que 
l’escenari continua sent extremadament complex, atesa la 
potencial interacció de factors com: les últimes sacsejades 
del procés d’enduriment monetari global, el final de la polí
tica de COVID zero a la Xina o l’evolució de la guerra a Ucraï
na. En això consisteix, precisament, una policrisi com 
l’actual: en l’acumulació de pertorbacions de naturalesa 
molt diferent, amb un potencial desestabilitzador conjunt 
superior a la suma de les parts. Ara com ara, però, és molt 
destacable la capacitat d’absorció de totes aquestes per
torbacions per part de l’economia mundial.

José Ramón Díez

L’economia internacional ha entrat en el nou any amb unes 
constants vitals que reflecteixen l’acumulació de xocs 
negatius des del principi del 2020, però amb símptomes de 
millora en l’evolució dels desequilibris macroeconòmics, 
en espera de com acabi el procés de refredament de l’acti 
vi  tat que s’està produint a les tres grans àrees econòmiques 
(els EUA, la Xina i la zona de l’euro). La notícia positiva és 
que va disminuint la probabilitat que la intensa desaccele
ració del creixement acabi en una recessió global a curt 
termini, com es temia en tornar de l’estiu. L’estabilització de 
l’escenari s’explica per la fortalesa del mercat de treball, pel 
bon comportament dels preus de l’energia en l’últim tri
mestre, per la contenció de les expectatives dels agents 
després del fort empitjorament que es va produir després 
de l’inici de la guerra i pel suport de la política fiscal.

El que pot inclinar la balança dels escenaris cap a un ater 
ratge econòmic relativament controlat, deixant enrere la 
temuda estagflació, és el gir que s’està produint en el com
portament de la inflació des dels màxims de la tardor. És 
cert que encara som molt lluny dels objectius dels bancs 
centrals i que el nucli de la inflació encara no ha començat 
a cedir mentre entrem en la fase de màxim risc pels poten
cials efectes de segona ronda (o, si més no, això és el que 
sembla que opina el BCE). Però l’acumulació de sorpreses 
positives en les últimes lectures de preus és un canvi en 
relació amb la situació d’uns mesos enrere, i això reflecteix 
el refredament de la demanda, la neteja gradual dels colls 
d’ampolla i l’efectivitat de les respostes de política ener
gètica a Europa. Si la bretxa entre l’oferta i la demanda 
mundial es continua tancant, la primera part del procés de 
correcció de preus es podria tancar a l’estiu d’enguany, 
amb la inflació aproximantse al 4% tant als EUA com a la 
zona de l’euro. Una altra cosa és que això sigui suficient per 
als bancs centrals, en especial si, en els propers mesos, no 
hi ha notícies positives en l’evolució dels components més 
tendencials. Els dubtes que, pel que sembla, mostren les 
autoritats monetàries (en especial el BCE a l’última reunió) 
sobre la segona etapa del procés desinflacionista són l’altra 
cara de la moneda a l’hora d’ajustar els escenaris econò
mics per al 2023. Uns tipus d’interès pròxims al 4% a la zona 
de l’euro i per damunt del 5% als EUA podrien canviar el 
perfil i la intensitat del creixement i desplaçar el refreda
ment de l’activitat a la segona part de l’any. Ara com ara, 
tenint en compte el comportament dels mercats en les pri
meres sessions de l’any, no és l’escenari que estarien antici
pant els inversors, ateses les pujades en la renda variable i 
les caigudes de rendibilitats que s’estan produint al llarg de 
tota la corba de tipus d’interès.

Buscant un aterratge suau
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Mitjana de l’últim mes del període, llevat que s’indiqui el contrari 

Mercats financers
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2019 2020 2021 2022 2023 2024

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds (límit superior) 3,43 0,81 0,25 0,25 4,50 4,75 3,50

Líbor 3 mesos 3,62 1,01 0,23 0,21 4,74 4,75 3,50

Líbor 12 mesos 3,86 1,48 0,34 0,52 5,47 4,50 3,50

Deute públic 2 anys 3,70 1,04 0,13 0,62 4,30 4,00 3,00

Deute públic 10 anys 4,70 2,57 0,93 1,45 3,62 3,50 3,00

Euro

Depo BCE 2,05 0,20 –0,50 –0,50 2,00 2,50 2,00

Refi BCE 3,05 0,75 0,00 0,00 2,50 3,00 2,50

€STR – –0,54 –0,56 –0,58 1,58 2,47 2,17

Euríbor 1 mes 3,18 0,50 –0,56 –0,60 1,72 2,53 2,23

Euríbor 3 mesos 3,24 0,65 –0,54 –0,58 2,06 2,59 2,29

Euríbor 6 mesos 3,29 0,78 –0,52 –0,55 2,56 2,66 2,40

Euríbor 12 mesos 3,40 0,96 –0,50 –0,50 3,02 2,73 2,51

Alemanya

Deute públic 2 anys 3,41 0,35 –0,73 –0,69 2,37 2,25 2,25

Deute públic 10 anys 4,31 1,54 –0,57 –0,31 2,14 2,70 2,70

Espanya

Deute públic 3 anys 3,62 1,69 –0,57 –0,45 2,66 2,77 2,80

Deute públic 5 anys 3,91 2,19 –0,41 –0,25 2,73 3,04 3,05

Deute públic 10 anys 4,42 3,17 0,05 0,42 3,19 3,80 3,70

Prima de risc 11 164 62 73 105 110 100

Portugal

Deute públic 3 anys 3,68 3,33 –0,61 –0,64 2,45 3,02 3,08

Deute públic 5 anys 3,96 3,94 –0,45 –0,35 2,53 3,28 3,30

Deute públic 10 anys 4,49 4,68 0,02 0,34 3,10 3,85 3,75

Prima de risc 19 314 60 65 97 115 105

TIPUS DE CANVI

EUR/USD (dòlars per euro) 1,13 1,26 1,22 1,13 1,06 1,05 1,10

EUR/GBP (lliures per euro) 0,66 0,84 0,90 0,85 0,87 0,86 0,85

PETROLI

Brent ($/barril) 42,3 80,1 50,2 74,8 81,5 94,0 83,0

Brent (euros/barril) 36,4 62,5 41,3 66,2 76,9 89,5 75,5

  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  

2008-2019 2020 2021 2022 2023 2024

CREIXEMENT DEL PIB

Mundial 4,5 3,3 –3,0 6,0 3,1 2,7 3,4

Països desenvolupats 2,6 1,4 –4,4 5,2 2,6 1,0 1,7

Estats Units 2,7 1,7 –2,8 5,9 1,6 1,1 1,7

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

Alemanya 1,6 1,2 –4,1 2,6 1,8 –0,2 1,2

França 2,2 1,0 –7,9 6,8 2,5 0,6 1,5

Itàlia 1,5 –0,3 –9,1 6,7 3,7 –0,2 1,1

Portugal 1,5 0,5 –8,3 5,5 6,7 0,5 2,0

Espanya 3,7 0,6 –11,3 5,5 4,5 1,0 1,9

Japó 1,4 0,4 –4,6 1,7 1,5 1,7 1,2

Regne Unit 2,6 1,3 –11,0 7,5 4,3 –1,5 –0,4

Països emergents i en desenvolupament 6,5 4,9 –1,9 6,6 3,5 3,9 4,5

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

Índia 7,2 6,8 –6,7 9,0 7,3 6,0 6,7

Brasil 3,6 1,6 –3,9 4,6 1,8 0,9 1,8

Mèxic 2,4 1,9 –8,1 4,8 1,9 1,4 2,5

Rússia 7,2 1,3 –2,7 4,8 –8,1 –3,2 3,0

Turquia 5,5 4,5 1,9 11,4 3,1 3,0 3,2

Polònia 4,2 3,6 –2,1 6,0 4,1 1,0 4,8

INFLACIÓ

Mundial 4,1 3,7 3,2 4,7 8,6 6,0 4,1

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

Estats Units 2,8 1,8 1,2 4,7 8,0 3,4 2,0

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

Alemanya 1,7 1,4 0,4 3,2 8,7 5,2 2,2

França 1,9 1,3 0,5 2,1 5,9 4,1 2,0

Itàlia 2,4 1,4 –0,1 1,9 8,7 4,8 2,0

Portugal 3,1 1,1 0,0 1,3 7,8 5,7 2,2

Espanya 3,2 1,3 –0,3 3,1 8,4 4,5 2,3

Japó –0,3 0,4 0,0 –0,2 2,2 1,9 1,0

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

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

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

Índia 4,5 7,3 6,6 5,1 6,7 5,3 5,0

Brasil 7,3 5,7 3,2 8,3 10,5 5,1 4,0

Mèxic 5,2 4,2 3,4 5,7 7,2 4,7 3,8

Rússia 14,2 7,9 3,4 6,7 14,7 7,5 6,8

Turquia 22,6 9,6 12,3 19,6 69,3 36,4 29,0

Polònia 3,5 1,9 3,7 5,2 11,9 7,0 3,7

  Previsions
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Economia portuguesa
Mitjana 

2000-2007
Mitjana  

2008-2019 2020 2021 2022 2023 2024

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars 1,7 0,5 –6,9 4,7 5,9 0,9 1,5

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

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

Béns d’equipament 3,2 2,6 –5,4 13,9 – – –

Construcció –1,5 –2,6 1,0 5,5 – – –

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

Exportació de béns i serveis 5,3 4,0 –18,8 13,5 17,1 4,3 6,0

Importació de béns i serveis 3,6 2,7 –11,8 13,3 10,9 4,8 7,0

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

Altres variables

Ocupació 0,4 –0,5 –1,9 2,7 1,6 –0,3 0,5

Taxa d’atur (% pobl. activa) 6,1 11,4 7,0 6,6 5,9 6,4 6,1

Índex de preus de consum 3,1 1,1 0,0 1,3 7,8 5,7 2,2

Saldo op. corrents (% PIB) –9,2 –2,9 –1,2 –1,1 –2,7 –2,3 –1,7

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB) –7,7 –1,6 0,1 0,7 2,1 2,1 2,3

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

2008-2019 2020 2021 2022 2023 2024

Agregats macroeconòmics

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

Consum de les AP 5,0 1,1 3,5 2,9 –1,8 0,7 0,7

Formació bruta de capital fix 5,6 –1,4 –9,7 0,9 5,2 1,7 2,1

Béns d’equipament 4,9 0,1 –13,3 6,3 6,2 0,5 3,1

Construcció 5,7 –2,9 –10,2 –3,7 4,3 2,5 1,5

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

Exportació de béns i serveis 4,7 2,9 –19,9 14,4 17,9 2,3 1,9

Importació de béns i serveis 7,0 0,2 –14,9 13,9 9,3 2,4 1,9

Producte interior brut 3,7 0,6 –11,3 5,5 4,5 1,0 1,9

Altres variables

Ocupació 3,2 –0,4 –6,8 6,6 3,7 0,6 1,3

Taxa d’atur (% pobl. activa) 10,5 19,5 15,5 14,8 12,8 13,1 12,8

Índex de preus de consum 3,2 1,3 –0,3 3,1 8,4 4,5 2,3

Costos laborals unitaris 3,0 0,6 7,7 0,3 0,7 3,1 2,0

Saldo op. corrents (% PIB) –5,9 –0,3 0,6 1,0 0,5 0,5 1,1

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

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

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

  Previsions
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Tancament d’any vermell  
als mercats financers

El focus de l’inversor al desembre passa del «pivot» al hard  
landing. Els últims compassos del 2022 van estar marcats per 
una menor apetència pel risc i per les caigudes dels principals 
actius financers, de manera que es van reduir els guanys que 
s’havien registrat durant una bona part de la tardor. El principal 
factor va ser l’enduriment en la retòrica hawkish per part dels 
bancs centrals, que van reiterar la seva intenció de continuar 
apujant els tipus oficials en els propers mesos i van rebaixar les 
expectatives d’una possible finalització de l’enduriment moneta-
ri. Mentrestant, les expectatives d’uns tipus més alts, juntament 
amb els senyals de refredament de la majoria de dades econò-
miques, van revifar entre els inversors els temors a una possible 
recessió mundial, o hard landing, la qual cosa va agreujar les 
pèrdues a les borses internacionals, en els bons públics i en 
altres actius de renda fixa. Pel costat positiu, els mercats de pri-
meres matèries van tancar l’any amb una certa estabilització en 
el preu dels principals referents, tot i que sota la volatilitat i la 
incertesa asso  ciades a la prolongació de la guerra a Ucraïna.

El BCE, al capdavant dels falcons. Entre els principals bancs 
centrals, el BCE, durant l’última reunió de mitjan desembre, va 
destacar amb un enduriment clar del discurs hawkish. I és que, 
malgrat que va moderar el ritme de pujades dels tipus oficials 
des dels 75 p. b. fins als 50 p. b. (depo en el 2,00% i refi en el 
2,50%), la institució va sorprendre en assenyalar que seran 
necessaris increments addicionals, de magnituds significatives i 
a un ritme sostingut, la qual cosa, segons la mateixa presidenta 
Christine Lagarde, seria coherent amb un nivell terminal del 
depo superior al 3,0%. Així mateix, el BCE va anunciar les pautes 
per a la reducció de la cartera de bons en el programa d’actius 
APP a partir del març (a un ritme inicial de 15.000 milions men-
suals), la qual cosa, juntament amb els venciments i amb els 
pagaments anticipats dels préstecs TLTRO, implicarà una reduc-
ció important en la dimensió del balanç (vegeu el Focus «La 
reducció del balanç del BCE el 2023», en aquest mateix informe). 
Els anuncis es van reflectir en una revisió a l’alça en les expecta-
tives de tipus implícites als mercats monetaris i en un ascens en 
la rendibilitat dels bons sobirans, més intens en el deute perifè-
ric. D’altra banda, altres bancs centrals europeus, com el Banc 
d’Anglaterra, el suec Riksbank i el noruec Norges Bank, també 
van anunciar pujades de tipus més moderades al desembre, tot 
i que apunten a ajustos addicionals en els propers mesos.

La Fed també apunta a més pujades, tot i que els inversors 
ho posen en dubte. En una línia similar, la Reserva Federal va 
apujar els tipus d’interès oficials també en 50 p. b., fins a l’inter-
val 4,25%-4,50%, i va anunciar més pujades durant el 2023. En 
concret, i d’acord amb el que s’havia publicat al gràfic de previ-
sions (dot plot), la majoria de membres del FOMC estimen que 
serà necessari apujar els tipus oficials 75 p. b., fins a l’interval 
5,00%-5,25%, lleugerament per damunt del que s’esperava al 
setembre i molt per damunt del que es preveia amb prou feines 
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un any enrere. L’anunci es va alinear amb el que ja havien tele-
grafiat en els seus missatges els membres del FOMC i, per tant, 
no va alterar de manera significativa les expectatives dels inver-
sors pel que fa a l’evolució dels tipus oficials. De fet, els mercats 
monetaris continuen cotitzant que el cicle de rebaixes de tipus 
començarà, probablement, en la segona meitat de l’any. Per la 
seva banda, i malgrat la menor apetència pel risc, el dòlar es va 
mantenir gairebé pla al desembre; en relació amb l’euro, cotitza 
al voltant de l’1,06, el nivell més alt des de l’estiu i lluny de la 
paritat que ha caracteritzat els últims mesos. Mentrestant, el 
ien japonès es va apreciar en el mes de manera notable després 
de la decisió inesperada del Banc del Japó de flexibilitzar alguns 
dels paràmetres de la seva política de control de la corba de 
tipus sobirans (yield curve control), amb un increment del límit 
superior aplicat a la rendibilitat del bo públic amb venciment a 
10 anys, des del 0,25% fins al 0,50%.

Pèrdues importants a les borses. En aquest context, el rally tar-
dorenc experimentat per la renda variable va anar perdent in -
tensitat, i els principals índexs borsaris van finalitzar l’any en 
negatiu. A les economies avançades, els índexs nord-americans 
van liderar els descensos (S&P 500, el –6% al desembre i el –20% 
anual), seguits dels europeus (EuroStoxx50, el –4% i el –12%, 
respectivament), on la composició sectorial dels índexs, més 
defensiva que als EUA (és a dir, menys sensible al cicle econò-
mic), va esmorteir les caigudes de l’agregat anual. A les econo-
mies emergents, les pèrdues també van ser importants, amb les 
borses xineses cedint prop del 20%, en un context de menor 
creixement econòmic i de deteriorament dels fluxos d’inversió 
de les carteres estrangeres. De cara al nou any, el consens d’ana-
listes preveu un menor creixement dels beneficis empresarials 
als EUA i a Europa, arran de l’afebliment de la demanda agrega-
da i de l’extensió dels tipus d’interès restrictius, aspecte que pot 
reduir l’efecte positiu de la reobertura de la Xina.

Els preus de l’energia es moderen. Al contrari del que va suc-
ceir durant una gran part de l’any, els preus de l’energia es van 
estabilitzar al desembre i durant les primeres sessions del ge -
ner. El preu del gas natural europeu es va abaratir fins a si  tuar-
se per damunt dels nivells del 2021, a causa d’unes temperatu-
res més suaus del que es preveia a l’hemisferi nord i d’un elevat 
nivell de reserves de gas a Europa, que esvaïa els riscos de racio-
 nament dels subministraments. Addicionalment, al desembre, 
la UE va acordar l’establiment d’un topall al preu del gas, que 
s’activarà si, com a mínim durant tres sessions consecutives, el 
preu del gas (TTF holandès) supera els 180 euros el MWh i si el 
diferencial en relació amb els preus del gas natural liquat supe-
ra els 35 euros. Per la seva banda, el preu del petroli Brent va 
recular en els primers compassos del gener fins als 80 dòlars 
per barril, atesa la combinació de l’augment de producció als 
EUA i a Nigèria i dels dubtes sobre el possible afebliment de la 
demanda arran de l’increment dels contagis de COVID a la Xina. 
L’anunci de Rússia d’una reducció del 6% del bombeig de 
petroli durant el 2023 i la prohibició de les exportacions als paï-
sos que van imposar el topall al preu del seu cru amb prou fei -
nes van tenir repercussió sobre el preu.
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Conseqüències: necessitats de finançament  
i tipus d’interès

L’expansió del balanç va convertir el BCE en un agent im 
portant del mercat de bons i, a més a més, va anar de bracet 
d’uns tipus d’interès més baixos. Així, la seva reducció el 
2023 fa necessari preguntarse quin impacte pot tenir sobre 
les necessitats de finançament dels tresors i sobre els tipus 
d’interès.

A partir de la projecció anterior sobre el balanç, podem 
comparar les necessitats de finançament dels tresors 
nacionals entre el 2022 i el 2023. La diferència clau entre 
els dos anys és que, el 2022, el BCE encara realitzava com
pres netes sota els programes APP i PEPP i, per tant, 
absorbia necessitats de finançament brutes (amb les 
reinversions) i netes. En canvi, el 2023, el BCE no solament 
no realitzarà compres netes, sinó que, en reduir les rein
versions, deixarà de cobrir una part de les emissions que 
es realitzen per motius d’a  mortització. Com ho mostra el 
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La reducció del balanç del BCE el 2023

El balanç del BCE va arribar gairebé al 70% del PIB de la 
zona de l’euro cap a la meitat del 2022, un increment molt 
substancial en relació amb la seva dimensió habitual abans 
d’iniciar les compres d’actius i els préstecs a llarg termini a 
gran escala (per exemple, el 20% al final del 2014). Amb 
aquestes mesures no convencionals, la zona de l’euro ha 
viscut durant anys en un entorn de tipus d’interès molt bai
xos. Fins que va arribar el 2022 i el BCE va apujar els tipus 
oficials en 250 p. b. entre el juliol i el desembre. El 2023, no 
solament tindran continuïtat aquests increments de tipus, 
sinó que el BCE també reduirà la dimensió del balanç. Com 
funcionarà aquesta reducció i quines conseqüències pot 
tenir sobre el deute sobirà?

Dues palanques per disminuir el balanç:  
TLTRO-III i APP

Al final del 2022, el balanç del BCE ja s’havia reduït gairebé 
el 10% per diferents devolucions anticipades de préstecs 
TLTROIII,1 després que, a l’octubre del 2022, se’n reajustes
sin les condicions. Les TLTROIII continuaran caient el 2023, 
tant per les noves devolucions anticipades com, mecànica
ment, pel venciment mateix dels préstecs. A això se sumarà 
la reducció de la cartera de bons adquirida, des del 2015, 
sota el programa APP. L’APP representa gairebé el 40% del 
balanç del BCE2 i, en la seva majoria (el 80%), consta de bons 
de deute sobirà dels països de la zona de l’euro. Malgrat que 
el BCE ja no realitza compres netes des del juliol del 2022, 
fins ara la dimensió dels actius en balanç s’ha mantingut 
estable gràcies a les reinversions: quan venç un bo en mans 
del banc central, aquest utilitza els pagaments rebuts per 
comprar nous bons i mantenir constant la cartera. No obs
tant això, el passat 15 de desembre, es va anunciar l’inici 
del final d’aquestes reinversions: entre el març i el juny del 
2023, el BCE deixarà que vencin 15.000 milions d’euros (en 
mitjana mensual) sense reinvertirlos, és a dir, reduirà les 
reinversions en gairebé el 50% (vegeu el primer gràfic).

Més enllà del juny del 2023, el BCE anirà ajustant aquesta 
referència de 15.000 milions, i, en un context d’enduriment 
monetari, cal esperar que es vagi elevant el llindar fins a dur 
les reinversions a zero. Això, sumat a les noves devolucions 
de les TLTROIII, podria reduir el balanç del BCE el 15% al 
llarg del 2023 o, en altres paraules, durlo fins al 50% del PIB 
de la zona de l’euro, encara per damunt dels  nivells prepan
dèmia (vegeu el segon gràfic).3

1. Les TLTRO són préstecs a llarg termini concedits pel BCE al sector ban
cari.
2. L’altre gran programa de compres, el PEPP, llançat durant la pandèmia, 
representa el 20%. En total, sota el PEPP i l’APP, els bons sobirans en 
mans de l’Eurosistema ascendien fins als 4,2 bilions d’euros cap al final 
del 2022.
3. Aquesta projecció assumeix que el BCE redueix les reinversions de l’APP 
fins al 30% en el 3T 2023 i fins al 0% en el 4T 2023. Això explica el 20% de 
la disminució projectada del balanç. Pel que fa a les TLTROIII, responsa
bles del 80% restant, la reducció projectada només contempla la devolu
ció de tots els préstecs que vencen el 2023 (que són la majoria).
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tercer gràfic, arran de la retirada del BCE, augmentaran 
les emissions que els tresors hauran de col·locar a altres 
agents.4 L’impacte no és menyspreable, però deixa xifres 
assumibles. Per exemple, les necessitats netes de finan
çament al mercat d’Espanya queden en el 5% del PIB, per 
damunt de la mitjana del 20152019 (el –1,3%, amb un 
BCE molt actiu en la compra de deute i amb un dèficit que 
no era tan alt), però per sota de les necessitats mitjanes el 
20082014 (el 6,9%). A més a més, cal tenir en compte 
que, el 2023, el BCE va continuar molt present als mercats 
a través de les reinversions del PEPP, així com el bon his
torial de col·locació d’emissions que han mantingut els 
tresors en uns últims anys que no han estat precisament 
lliures de volatilitat.

Al seu torn, l’augment en les necessitats de col·locació de 
deute pot generar una certa pressió sobre els tipus d’inte
rès de mercat. Per quantificar aquesta pressió, utilitzem el 
nostre model de tipus d’interès macro o fair value.5 La idea 
subjacent a aquests models és que el tipus d’interès del 
deute públic depèn dels fonaments macroeconòmics del 
país en qüestió i de l’entorn global. Per exemple, la capaci
tat de pagament depèn del nivell d’endeutament, de les 
expectatives sobre el superàvit o el dèficit públic i del crei
xement futur de l’economia. Així mateix, la situació de l’e 
co  nomia europea en conjunt determina la política mo  
netària que fixa el BCE, amb la qual influencia tota la 
cons  tel·lació de tipus d’interès. Amb aquests ingredients, i 
a partir de les relacions històriques entre ells, podem esti
mar el tipus d’interès sobirà coherent amb els fonaments 
macroeconòmics.6,7 Aquest «tipus macro» ens permet 
estudiar la sensibilitat dels tipus d’interès als canvis en l’es
cenari, com un deteriorament de les perspectives de crei
xement o, com en el cas que ens ocupa, una reducció en el 
deute sobirà en mans de l’Eurosistema. Segons aquest 
exercici, el final de les reinversions de l’APP hauria d’exer
cir una pressió continguda sobre els tipus d’interès sobi
rans el 2023, tant a les economies del nucli de la zona de 
l’euro com a les de la perifèria.

En conjunt, doncs, l’anàlisi suggereix que, el 2023, la reduc
ció del balanç del BCE acompanyarà, més que intensificarà, 
l’enduriment de les condicions monetàries provocat pels 

4. A diferència dels altres països, el tensionament a Alemanya i a França
s’intensifica pels augments del dèficit públic.
5. Vegeu el Focus «La fragilitat macroeconòmica dels tipus d’interès», a 
l’IM10/2020.
6. Estimem regressions individuals per als tipus sobirans a 10 anys 
d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Irlanda, Itàlia, els Països 
Baixos i Portugal, amb les següents variables explicatives: les expectati
ves de l’euríbor a 3 mesos, del creixement real del PIB i de la inflació, la 
ràtio de deute públic sobre el PIB, un indicador de volatilitat borsària, el 
tipus sobirà nordamericà a 10 anys, les compres d’actius que el BCE acu
mula al seu balanç des del 2015 i un indicador de tensions a la zona de 
l’euro (variable binària que és igual a 1 si una prima de risc sobirana es 
tensiona de forma significativa).
7. L’impacte estimat és parcial. És a dir, contempla l’efecte directe d’una 
reducció dels bons en mans del BCE, però no l’efecte indirecte que aques
ta reducció pugui tenir sobre les condicions financeres globals o sobre les 
perspectives del PIB i de la inflació. Tampoc contempla els efectes indi
rectes de les devolucions de TLTROIII.
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d’Eurostat i del Consensus Economics. 

increments dels tipus oficials. I, tot i que l’experiència d’al
tres  institucions, com la Fed dels  EUA, mostra que es poden 
produir episodis de volatilitat als mercats amb la retirada 
dels bancs centrals,8 també deixa clar que, en cas de neces
sitat, les autoritats monetàries tenen eines per restablir el 
bon funcionament dels mercats.

8. Vegeu el cas del mercat repo dels EUA al setembre del 2019. Anbil, Sriya, 
Alyssa Anderson i Zeynep Senyuz (2020), «What Happened in Money Mar
kets in September 2019?», FEDS Notes, Washington: Board of Governors 
of the Federal Reserve System.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/politica-monetaria/fragilitat-macroeconomica-dels-tipus-dinteres?index=
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Font: CaixaBank Research, a partir de Holston, K. et al. (2017).   

Sobre la incertesa del tipus d’interès neutral

La intensificació de les pressions inflacionistes, en el con-
text de la COVID-19 i de la invasió d’Ucraïna per part de 
Rússia, ha generat l’ajust més restrictiu en la política mone-
tària dels països avançats des de la dècada de 1980, amb 
pujades de tipus oficials aproximadament de 300 p. b. i 
amb el final dels programes de compres netes d’actius.

Malgrat el que s’havia anunciat, la veritat és que encara hi 
ha molta incertesa sobre el nivell d’arribada dels tipus ofi-
cials, tant en el cicle de pujada actual com a llarg termini. 
A la zona de l’euro, el BCE ha anticipat que apujarà els 
tipus oficials fins a la «zona restrictiva», és a dir, per 
damunt del nivell que no estimularia ni contrauria l’eco-
nomia, o tipus neutral, com se l’anomena de forma habi-
tual. Per la seva banda, als EUA, s’estima que els tipus ofi-
cials ja es troben en aquests nivells restrictius, i s’espera 
que la Fed continuï apujant-los en els propers mesos, tot i 
que a un ritme menor.

Atès el paper de referència que té als mercats financers i 
en l’economia en general, en aquest Focus, ens pregun-
tem què és i en quin nivell se situa el tan esmentat tipus 
neutral?

Estimacions dels tipus neutrals

Segons la teoria econòmica, el tipus d’interès neutral és el 
que equilibra la demanda agregada d’una economia amb 
la seva oferta agregada, o, en altres paraules, la taxa d’in-
terès fixada pel banc central que permet que l’economia 
operi a plena ocupació i amb estabilitat de preus.

Aprofundint en aquesta definició, és oportú assenyalar 
que l’estabilitat de preus se sol associar, segons els esta-
tuts dels bancs centrals als països avançats, amb una infla-
ció que fluctuï al voltant del 2,0% interanual. Així mateix, 
assolir la plena ocupació requeriria utilitzar tots els recur-
sos disponibles en l’economia, o, el que és el mateix, que 
el PIB creixi segons el seu potencial a llarg termini i la bret-
xa de producció (output gap en anglès) sigui inexistent.

D’aquesta manera, la definició del tipus d’interès neutral 
està estretament vinculada amb la capacitat productiva 
de cada economia i, per tant, amb l’evolució dels factors 
de producció (com la mà d’obra, el capital o l’avanç tecno-
lògic) que en determinen el creixement potencial.1 Així, és 
d’esperar que els països amb un creixement potencial més 
elevat (per exemple, a causa d’una major innovació tecno-
lògica o de dinàmiques demogràfiques més favorables) 
tinguin un tipus neutral més alt.

No obstant això, a diferència d’altres variables macroeco-
nòmiques, el PIB potencial i, per consegüent, el tipus d’in-
terès neutral no són observables, de manera que han de 

ser estimats. Per als EUA, el votant mitjà del FOMC situa el 
tipus neutral (nominal) al voltant del 2,5%, tot i que amb 
un rang d’estimació entre el 2,3% i el 3,3%, segons les pre-
visions més recents (dot plot).2 Per la seva banda, els implí-
cits dels mercats monetaris cotitzen un tipus (nominal) 
que convergeix cap al 3,0% a llarg termini. Aquestes esti-
macions, però, són lleugerament inferiors a les suggerides 
per un model utilitzat per la Fed de Nova York, conegut 
com Holston-Laubach-Williams (HLW), un model que per-
met recollir les fluctuacions a curt termini del tipus neutral 
real.3 Amb l’ús del codi obert d’aquest model,4 estimem 
que el tipus neutral real als EUA va tancar el 3T 2022 en 
l’1,4%, la qual cosa seria compatible amb un tipus nominal 
d’equilibri al voltant del 3,5%  (vegeu el primer gràfic).

Per a la zona de l’euro, els membres del BCE han fet al·lusió 
a estimacions d’un tipus neutral (nominal) al voltant del 
2,0%, tot i que la presidenta Christine Lagarde ha advertit 
sobre l’elevat nivell d’incertesa a l’hora d’estimar-lo. De 
fet, algunes veus dins el Consell de Govern han assenyalat 
que és probable que el tipus neutral hagi augmentat 
enguany, la qual cosa reflecteix una bretxa de producció 
positiva davant el desequilibri entre demanda i oferta en 
el context de la guerra a Ucraïna. En aquesta línia, els 
implícits als mercats monetaris cotitzen un tipus nominal 
a llarg termini que convergeix al voltant del 2,5%.

1. Per a més informació sobre el PIB potencial i sobre els seus determi-
nants, vegeu l’article «PIB potencial i bretxa de producció: què mesuren i 
de què depenen?», al Dossier de l’IM05/2013.

2. Vegeu el «Summary of Economic Projections» del desembre del 2022.
3. Aquest model utilitza un filtre de Kalman a partir d’estimacions del 
creixement potencial i de la bretxa de producció. El model utilitza com 
a punt de partida sèries trimestrals del PIB real, de la inflació subjacent 
i dels tipus d’interès monetaris. Per a més detalls, vegeu Holston, K., 
Laubach, T. i Williams, J. (2017), «Measuring the Natural Rate of Interest: 
International Trends and Determinants», Journal of International Eco-
nomics.
4. Vegeu https://www.newyorkfed.org/research/policy/rstar.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/pib-potencial-i-diferencial-produccio-mesuren-i-depenen?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/pib-potencial-i-diferencial-produccio-mesuren-i-depenen?index=
https://www.newyorkfed.org/research/policy/rstar
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Per comprovar aquesta hipòtesi, repliquem el model HLW 
per a la zona de l’euro, prenent com a base l’algorisme 
publicat per la Fed. El model suggereix que, a la zona de 
l’euro, el tipus neutral real ha pujat des d’aproximadament 
el 0,0% en el període previ a la pandèmia fins a l’1,0% en 
el 3T 2022 (vegeu el primer gràfic), coherent amb un tipus 
nominal d’equilibri del 3,0%. Segons aquest model, l’out-
put gap en l’economia de l’euro s’ha anat ampliant i s’ha 
situat al voltant del 3,0% del PIB potencial en el 3T 2022, el 
màxim des de l’inici de la sèrie (1972).

Però: equilibri a curt o a llarg termini?

Així com ho assenyalen els seus autors, la utilitat del 
model HLW es basa en la seva capacitat d’estimar per a 
cada període el nivell del tipus neutral real que seria 
necessari per equilibrar l’oferta i la demanda agregada. És 
a dir, el tipus d’interès real on, en teoria, el PIB operaria en 
el seu potencial (bretxa de producció = 0) i amb estabilitat 
de preus.

No obstant això, més que operar segons el seu potencial, 
les economies tendeixen a fluctuar al compàs del cicle 
econòmic, amb períodes on s’absorbeix la capacitat inuti-
litzada i es creix per damunt del potencial i amb altres 
períodes on succeeix el contrari. En aquest sentit, l’estima-
ció d’un tipus neutral relativament elevat enguany per als 
EUA i per a la zona de l’euro indicaria la taxa d’interès 
necessària per tancar el desequilibri entre l’oferta i la 
demanda i frenar, així, les pressions alcistes sobre els 
preus. No ens hauria de sorprendre que, en aquest con-
text, els bancs centrals hagin decidit incrementar els tipus 
de forma tan contundent.

Ara bé, malgrat que aquestes estimacions són particular-
ment útils per entendre les mesures de política monetària 
en el context actual, la veritat és que, en temps tan volà-
tils, no són indicatives del tipus d’interès d’equilibri a llarg 
termini, quan el creixement econòmic convergeixi cap al 
seu potencial. De fet, en estendre les estimacions utilit-
zant les previsions que tenim en compte per a la zona de 
l’euro  (creixement, inflació i tipus d’interès), el model sug-
geriria que el tipus real d’equilibri convergiria cap al rang 
del 0,0%-0,5%, és a dir, entre el 2,0% i el 2,5% en termes 
nominals.

El factor clau en aquestes estimacions és el que s’assumei-
xi sobre l’evolució del creixement potencial, i aquest, al 
seu torn, recull supòsits sobre la força laboral (demografia 
i participació al mercat laboral), sobre l’estoc de capital (i, 
per tant, la inversió) i sobre la innovació tecnològica, entre 
altres factors. Així, en un escenari alternatiu on el creixe-
ment potencial és la meitat en comparació amb la nostra 
previsió central (el 0,6% versus l’1,2%), a causa, per exem-
ple, d’una destrucció permanent en el capital físic o d’una 
taxa de participació laboral estructuralment inferior, el 
tipus neutral real se situaria al voltant del –0,3%, és a dir, 

l’1,7% en termes nominals. En contrast, un creixement 
potencial 1,5 vegades major (l’1,8% versus l’1,2%), produc-
te, per exemple, d’un desenvolupament tecnològic més 
intens o de reformes estructurals de més envergadura, 
comportaria un tipus neutral més elevat (vegeu el segon 
gràfic).

En definitiva, el tipus d’interès neutral és un indicador de 
referència en l’orientació de la política monetària, en 
l’evolució dels mercats financers i, en general, en la forma-
ció d’expectatives dels agents econòmics. La seva estima-
ció, però, està envoltada d’una enorme incertesa, vincula-
da, entre altres múltiples factors, a supòsits sobre 
l’evolució de la capacitat productiva de cada economia. 
Ara com ara, l’entorn econòmic ha provocat que el tipus 
neutral se situï en cotes més elevades que les observades 
en els últims anys. Més endavant, però, el nivell on conver-
geixi dependrà de l’optimisme que cadascú pugui tenir 
sobre les perspectives i sobre l’estructura del creixement a 
llarg termini. 

Eduard Llorens i Jimeno i Antonio Montilla
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Tipus d’interès (%)

31-desembre 30-novembre Variació mensual 
 (p. b.)

Variació acum. 
el 2022 (p. b.)

Variació interanual 
 (p. b.)

Zona de l’euro

Refi BCE 2,50 2,00 50 250,0 250,0

Euríbor 3 mesos 2,13 1,97 16 270,4 270,2

Euríbor 12 mesos 3,29 2,83 46 379,2 379,0

Deute públic a 1 any (Alemanya) 2,60 2,18 42 324,0 322,4

Deute públic a 2 anys (Alemanya) 2,76 2,13 64 338,4 336,4

Deute públic a 10 anys (Alemanya) 2,57 1,93 64 274,8 268,9

Deute públic a 10 anys (Espanya) 3,66 2,95 72 309,8 306,6

Deute públic a 10 anys (Portugal) 3,59 2,88 71 312,1 307,5

EUA

Fed funds (límit superior) 4,50 4,00 50 425,0 425,0

Líbor 3 mesos 4,77 4,78 –1 455,8 455,8

Líbor 12 mesos 5,48 5,57 –9 489,9 489,9

Deute públic a 1 any 4,69 4,69 0 431,1 430,3

Deute públic a 2 anys 4,43 4,31 12 369,4 365,8

Deute públic a 10 anys 3,87 3,61 27 236,5 224,7

Spreads de deute corporatiu (p. b.)

31-desembre 30-novembre Variació mensual 
 (p. b.)

Variació acum. 
el 2022 (p. b.)

Variació interanual 
 (p. b.)

Itraxx Corporatiu 91 92 –1 42,7 43,0

Itraxx Financer Sènior 99 103 –4 44,4 44,4

Itraxx Financer Subordinat 172 185 –12 64,1 64,1

Tipus de canvi

31-desembre 30-novembre Variació mensual 
 (%)

Variació acum. 
el 2022 (%)

Variació interanual 
 (%)

EUR/USD (dòlars per euro) 1,071 1,041 2,9 –5,8 –5,2

EUR/JPY (iens per euro) 140,410 143,680 –2,3 7,3 7,8

EUR/GBP (lliures per euro) 0,885 0,863 2,6 5,2 5,6

USD/JPY (iens per dòlar) 131,120 138,070 –5,0 13,9 13,7

Primeres matèries 

31-desembre 30-novembre Variació mensual 
 (%)

Variació acum. 
el 2022 (%)

Variació interanual 
 (%)

Índex CRB de primeres matèries 554,8 564,3 –1,7 –4,1 –4,1

Brent ($/barril) 85,9 85,4 0,6 10,5 8,8

Or ($/unça) 1.824,0 1.768,5 3,1 –0,3 1,3

Renda variable

31-desembre 30-novembre Variació mensual 
 (%)

Variació acum. 
el 2022 (%)

Variació interanual 
 (%)

S&P 500 (EUA) 3.839,5 4.080,1 –5,9 –19,4 –20,0

Eurostoxx 50 (zona de l’euro) 3.793,6 3.964,7 –4,3 –11,7 –12,4

Ibex 35 (Espanya) 8.229,1 8.363,2 –1,6 –5,6 –6,1

PSI 20 (Portugal) 5.726,1 5.862,7 –2,3 2,8 1,6

Nikkei 225 (Japó) 26.094,5 27.969,0 –6,7 –9,4 –9,4

MSCI emergents 956,4 972,3 –1,6 –22,4 –22,5
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Què podem esperar el 2023? 

Les claus per al 2023: inflació encara elevada, tipus d’interès 
a l’alça i presència de riscos geopolítics. Deixem enrere un 
2022 que ens prometia el retorn a la normalitat, però, durant el 
qual, es van viure una sèrie d’episodis sense precedents: la 
guerra a Ucraïna i la crisi energètica consegüent, inflacions en 
màxims històrics i el final abrupte de l’era dels tipus d’interès 
ultrabaixos. Aquests elements continuaran condicionant l’eco-
nomia el 2023, on la zona de l’euro és la que presenta les pers-
pectives més exigents entre les principals economies avança-
des. Així mateix, enguany, la inflació serà una de les grans 
protagonistes, ja que la seva evolució, en especial la del compo-
nent subjacent, determinarà l’agenda dels bancs centrals. Tot i 
que creiem que, a les economies desenvolupades, la inflació 
recularà al llarg de l’any, aquesta correcció serà incompleta i 
mantindrà la inflació clarament per damunt dels objectius dels 
bancs centrals. En qualsevol cas, la incertesa a la qual s’enfronta 
aquest 2023 és molt elevada, i la geopolítica es manté com un 
element clau en l’evolució dels mercats financers i de l’econo-
mia, amb la guerra a Ucraïna com un dels principals determi-
nants. En suma, ens trobem en un any amb un escenari en què 
les perspectives sobre el creixement són a la baixa i en què 
encara no es poden descartar sorpreses a l’alça en la inflació.

Els EUA podrien defugir la recessió. Llastada per l’enduriment 
de les condicions financeres, per l’entorn global d’incertesa i 
per l’erosió del poder adquisitiu que provoca la inflació, l’econo-
mia nord-americana afronta un any de pèrdua de dinamisme i 
de creixements modestos, com ja ho venen apuntant els últims 
indicadors de sentiment (per exemple, al desembre, el PMI 
compost va tornar a recular i es va apropar als 45 punts). Atesa 
la sensibilitat de la inversió a les pujades de tipus de la Fed, serà 
clau la resistència del consum privat i del mercat laboral. De fet, 
el mercat de treball es manté robust i emet senyals graduals de 
distensió. Així, les últimes dades disponibles (desembre) mos-
tren una creació de 223.000 nous llocs de treball, en relació 
amb una mitjana de gairebé 400.000 des de l’inici del 2022, 
mentre que la ràtio de vacants per aturat se situa prop de l’1,7, 
una cota elevada però que es modera des d’un màxim històric 
del 2,0. Una altra de les claus serà que la menor tensió al mercat 
de treball es tradueixi en una moderació del creixement salarial, 
que continua en cotes incòmodes per als objectius d’inflació de 
la Fed, segons ho van assenyalar els mateixos oficials al desem-
bre (per exemple, els salaris per hora han continuat avançant al 
voltant del 5% en els últims mesos). En conjunt, esperem una 
desacceleració significativa de l’economia el 2023, fins a taxes 
properes a l’1%. Aquest menor impuls econòmic contribuirà a 
frenar l’avanç d’una inflació que, al final del 2022, continuava 
reculant des dels màxims de l’estiu, però que es mantenia per-
sistent en els preus subjacents (inflació general en el 7,1% al 
novembre i inflació nucli en el 6,0%).

La zona de l’euro, davant el repte de continuar avançant sen-
se el gas rus. A diferència dels EUA, la majoria d’indicadors sug-
gereixen que la zona de l’euro no podrà evitar entrar en reces-
sió durant els mesos d’hivern, tot i que també assenyalen que 
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hauria de ser de poca intensitat. Per exemple, al desembre, els 
índexs PMI compostos de la zona de l’euro i de les seves princi-
pals economies es van mantenir en zona contractiva per sisè 
mes consecutiu, però van millorar de manera generalitzada 
(49,3 punts al conjunt de la zona de l’euro, en relació amb un 
mínim de 47,3 a l’octubre). No obstant això, hi ha diferents ele-
ments que apunten a un escenari complex més enllà de la con-
tracció econòmica més immediata. En primer lloc, cal tenir en 
compte que, després de l’hivern, els inventaris de gas s’hauran 
reduït sensiblement, i la tasca de tornar-los a omplir, comptant 
amb prou feines amb el subministrament rus, es complica. Per 
tant, és factible que s’intensifiqui la tendència en curs d’estalvi 
en el consum de gas, tant a les famílies com a les empreses, per 
poder evitar un hivern «crític» el 2023-2024 (el consum s’hauria 
reduït el 20% fins al novembre, en relació amb la mitjana del 
2017-2021, segons Eurostat). D’altra banda, la inflació, tot i que 
en descens, es mantindrà elevada i per damunt de l’objectiu del 
BCE, de manera que cal esperar que la institució monetària con-
tinuï endurint la política monetària el 2023 (amb tipus supe-
riors al 3%, segons les expectatives de mercat al final de l’any). 
A més a més, l’impuls fiscal dels últims anys ha reduït el marge 
d’actuació dels comptes públics, els quals, el 2023, apunten a 
una certa «normalització» amb vistes a la reactivació, el 2024, 
del Pacte d’Estabilitat i Creixement, pendent de reforma al llarg 
d’enguany per adaptar-se «als nous temps» (vegeu el Focus «La 
UE, a la recerca de les regles fiscals perdudes», a l’IM12/2022). 
Així i tot, la resistència que continua mostrant el mercat de tre-
ball (taxa d’atur en el 6,5% al novembre), una taxa d’estalvi en -
ca  ra per damunt de la mitjana a llarg termini i una millor posi-
ció de partida, gràcies a un 2022 més robust del que s’esperava 
(el PIB creixerà més del 3,0%), ens permeten ser moderadament 
optimistes. Així, de cara al 2023, anticipem un creixement mitjà 
del PIB al voltant del 0,2%. No obstant això, l’alta incertesa del 
context actual i l’elevada exposició de la regió a una intensifica-
ció del conflicte bèl·lic a Ucraïna introdueixen clars riscos a la 
baixa en creixement i a l’alça en inflació.

La Xina tindrà una «obertura» complicada. El Govern xinès va 
acabar l’any posant fi a la política de COVID zero i permetent 
l’obertura de l’economia. No obstant això, aquesta decisió està 
lluny d’aclarir l’escenari per al gegant asiàtic. El país viu una 
explosió de casos de COVID i un augment de la pressió sobre el 
sistema sanitari, en un context de ràtios de vacunació massa 
reduïdes. Això genera dubtes sobre la sostenibilitat de la reti-
rada de les restriccions i, en qualsevol cas, suggereix que la 
mobilitat efectiva trigarà a normalitzar-se. D’altra banda, 
l’aprovació als EUA al juliol del 2022 de la CHIPS and Science 
Act, amb la qual busquen recuperar el lideratge en tecnologia 
i en producció de xips, tindrà un impacte directe sobre l’econo-
mia xinesa. Entre altres mesures, s’inclouen disposicions per 
evitar que la Xina accedeixi, de manera directa, a la ciència i a 
la tecnologia nord-americana, la qual cosa podria restar gaire-
bé 0,3 p. p. al creixement del PIB xinès el 2023, segons les esti-
macions d’alguns analistes. A més a més, el 2023, persistiran 
les dificultats del sector de la construcció de la Xina, i les ex -
portacions tindran vents de cara arran de la desacceleració de 
l’activitat econòmica mundial.
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UE i la Xina: mapes d’una interdependència estratègica II

La Xina és el principal origen de les importacions del 
bloc europeu i representa una mica més del 20% del 
total d’importacions de béns de la UE. Per aquest motiu, 
no sorprèn que, en alguns sectors europeus, el grau de 
dependència de la Xina sigui molt significatiu. Utilitzant 
dades detallades basades en taules input-output interna-
cionals, que permeten identificar l’origen i la destinació 
exactes dels béns i dels serveis transaccionats al llarg de 
la cadena de valor, podem investigar la composició real 
de la demanda final i de les exportacions de cada país o 
de cada regió. En termes agregats, en un Focus anterior,1 
vam veure que la demanda final europea conté el 2% de 
béns i de serveis xinesos i que la dependència arriba al 
6% en manufactures, on destaquen sectors com el tèxtil 
i l’electrònica. Invertim ara la pregunta: quant depèn la 
Xina de la UE?

1. Vegeu el Focus «UE i la Xina: mapes d’una interdependència estratègica», a l’IM05/2022.

Valor afegit originat a l’exterior en la demanda final de la Xina 
(% de la demanda final de la Xina)

UE-27 EUA ASEAN Japó Altres BRICS Corea del Sud Austràlia

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

TOTAL 2,2 2,1 2,9 1,9 2,1 2,2 1,3 1,1 1,4 1,2 2,7 3,1 1,2 0,7 1,3 1,0 0,9 1,4 0,7 0,4 0,6

Agricultura 1,3 0,6 1,0 1,7 0,9 1,6 1,2 0,5 1,0 0,5 0,6 0,9 2,0 0,3 1,1 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,5

Mineria 1,7 1,6 1,9 1,5 1,3 1,2 1,7 1,0 1,2 0,8 1,8 1,7 2,3 1,0 1,4 0,7 0,5 0,7 1,9 0,3 0,6

Manufactures 3,7 3,3 4,8 2,6 2,9 3,2 1,8 1,4 2,1 2,1 4,2 5,3 1,5 1,0 1,6 1,8 1,5 2,5 0,9 0,4 0,6

Alimentació 1,9 1,2 1,5 1,7 1,5 1,7 1,6 1,3 1,6 0,6 1,2 1,2 1,7 0,8 1,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,5

Tèxtil i vestits 2,7 2,0 2,8 1,5 2,1 1,8 2,4 1,4 1,6 1,1 4,8 3,5 1,7 0,7 1,2 1,0 3,5 2,3 0,4 0,5 0,4

Fusta i paper 2,5 3,2 3,9 2,3 3,5 3,0 1,9 4,6 2,8 1,3 3,2 3,5 2,0 1,3 2,4 0,8 1,8 1,3 0,9 0,6 0,9

Coc i ref. de petroli 1,6 2,2 2,2 2,7 4,2 2,3 3,4 4,8 3,2 0,8 2,0 1,5 5,0 2,4 3,2 0,9 1,1 1,3 2,0 0,8 1,3

Química i farmàcia 4,6 1,8 3,0 2,7 2,1 2,4 1,2 1,2 1,6 1,2 2,5 2,8 1,3 0,8 1,4 0,9 1,1 1,3 0,7 0,3 0,5

Gomes i plàstics 4,6 2,6 4,3 2,4 2,6 3,0 2,1 1,7 2,8 2,7 4,1 5,4 1,8 1,0 1,8 2,1 1,9 2,2 0,8 0,4 0,6

Altres minerals no metàl·lics 2,3 2,2 3,6 1,3 1,8 2,2 1,3 1,2 1,7 1,3 3,0 4,0 1,5 0,9 1,5 0,8 1,1 1,4 0,9 0,3 0,4

Metalls 3,4 3,7 5,9 1,7 2,4 2,3 1,1 1,1 1,5 1,5 4,1 4,5 1,9 1,9 3,2 1,1 1,4 2,2 1,7 0,7 1,3

Ordinadors i electrònica 3,8 5,3 5,4 4,0 5,9 6,9 4,4 2,5 5,8 4,9 11,5 12,9 1,0 0,7 1,0 9,0 3,1 9,0 0,7 0,3 0,5

Productes elèctrics 3,6 3,3 5,0 2,1 2,3 2,4 1,7 1,2 1,9 2,9 5,5 6,9 1,6 1,2 2,2 2,1 1,4 2,2 1,5 0,5 1,0

Maquinària 5,1 7,3 8,9 2,4 3,5 3,2 1,4 1,2 1,6 3,6 7,2 7,2 1,3 1,3 2,1 2,2 1,6 2,2 1,1 0,4 0,8

Vehicles de motor i remolcs 4,8 2,9 4,8 2,2 1,7 1,8 1,0 0,6 0,9 2,5 3,3 4,9 1,0 0,7 1,2 1,3 0,7 1,7 0,8 0,2 0,5

Altre equipament de transport 9,0 12,2 11,4 11,2 16,8 11,7 1,3 1,1 1,4 2,4 5,3 6,5 1,9 2,5 3,5 1,6 1,6 1,9 0,8 0,3 0,6

Altres manufactures 3,3 4,6 5,0 2,4 4,6 3,8 2,4 2,4 2,2 1,6 3,6 3,2 2,2 1,9 2,6 1,0 2,5 1,7 0,9 0,5 0,7

Serveis 2,1 2,2 2,8 2,1 2,9 2,6 1,4 1,2 1,4 1,1 2,5 2,7 1,0 0,7 1,0 0,7 0,8 1,2 0,5 0,5 0,5

Serveis comercials 2,6 2,6 3,7 2,3 2,8 3,3 1,2 1,2 1,8 1,3 3,9 4,9 0,8 0,7 1,0 0,8 0,9 1,3 0,6 0,5 0,6

Logística 4,6 3,2 5,1 3,6 3,3 2,9 2,9 1,7 1,9 2,2 2,9 3,7 2,0 1,2 1,5 1,2 1,0 1,5 1,3 0,7 0,9

Hoteleria 3,1 2,1 1,8 4,9 6,4 2,6 3,1 2,5 1,5 2,6 1,2 1,3 1,8 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 1,2 1,3 1,0

Informació i comunicació 2,6 2,9 3,4 2,4 3,7 3,0 1,8 1,7 2,0 1,0 4,1 3,6 2,2 0,8 2,1 1,4 1,2 2,1 0,4 0,4 0,5

Financer 0,7 1,0 1,5 1,8 2,7 3,3 0,9 0,6 1,0 0,2 1,1 1,3 0,3 0,3 0,6 0,2 0,4 0,9 0,2 0,1 0,2

Immobiliari 0,5 0,7 0,9 0,4 0,8 0,7 0,3 0,4 0,5 0,2 0,8 0,8 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1

Altres serveis 2,5 3,4 4,9 1,8 3,0 4,0 1,4 1,3 1,9 1,0 3,5 4,1 0,9 0,8 1,4 1,1 1,1 2,4 0,6 0,4 0,6

Notes: Les dades fan referència a la mitjana dels anys 1995-2000 (abans de l’entrada de la Xina a l’OMC el 2001), 2002-2007 (després de l’entrada de la Xina a l’OMC, precrisi financera) i 2015-2018  
(els anys més recents). S’utilitza la informació de l’actualització més recent de les dades TiVA de l’OCDE.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades TiVA de l’OCDE (novembre del 2021).

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/ue-i-xina-mapes-duna-interdependencia-estrategica?index=
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Analitzant per sectors, podem obtenir una «radiografia» 
més detallada de les interdependències entre països 
(vegeu la primera taula). Malgrat que la dependència 
xinesa de la UE ha disminuït en l’última dècada, arran, en 
part, d’un procés de desenvolupament econòmic i d’es-
pecialització creixent de l’economia xinesa, que ha com-
portat una substitució parcial de les importacions amb 
un major VA, el vincle amb Europa encara és substancial 
en alguns sectors, tant de manufactures com de serveis. 
Pel costat de les manufactures, destaquen els equipa-
ments de transport (vehicles de motor, remolcs i altre 
equipament de transport), la maquinària o el sector quí-
mic (en particular, productes químics i farmacèutics, així 
com gomes i plàstics). Pel costat dels serveis, destaquen 
els serveis logístics i els turístics. És rellevant notar que, al 

L’origen europeu de la demanda final xinesa: el 2%  
made in EU

De tota la demanda final de la Xina, el 14% té l’origen a la 
resta del món i el 2,2% té l’origen a la UE (dades del 2015-
2018).2 Així, els béns i els serveis procedents de la UE 
representen el 16% del valor afegit (VA) en la demanda 
xinesa amb origen a l’exterior, una xifra que reflecteix la 
posició de lideratge europea al mercat xinès (vegeu el grà-
fic). Rere la UE se situen els EUA, el segon soci comercial de 
la Xina, que va originar l’1,9% del VA total en el mateix 
període. Per la seva banda, el Japó, que, fins als anys 2000, 
era el principal soci comercial de la Xina, amb al voltant 
del 3% de la demanda final del país, ha vist com aquesta 
xifra es reduïa a l’1,2% en els últims anys, superat, fins i tot, 
pel conjunt dels països ASEAN.

2. Utilitzem l’actualització més recent (novembre del 2021) de les dades TiVA (Trade in Value Added) de l’OCDE. Aquestes dades permeten identificar 
l’origen real dels béns i dels serveis que arriben, que es consumeixen i que s’exporten en un determinat país. Comparades amb una anàlisi més estàndard 
basada en fluxos bruts de comerç (segons d’on arriben directament les importacions), podem interpretar les dades TiVA, aquí presentades, com dades 
netes. És a dir, una part del contingut de les importacions brutes de determinat país té l’origen en el país mateix, per exemple, si un país exportador de 
maquinària deslocalitza una part de la producció a un país veí, per després assemblar i reexportar (o consumir) el bé final, les dades TiVA descomptarien 
aquest «biaix». Per a més detalls, vegeu també el Focus «La dependència europea de Rússia: una qüestió primària», a l’IM04/2022.

Valor afegit originat a l’exterior en les exportacions de la Xina 
(% del VA en les exportacions de la Xina)

UE-27 Corea del Sud EUA Japó ASEAN Altres BRICS Austràlia

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

2015-
2018

1995-
2000

2002-
2007

TOTAL 2,1 2,1 2,8 2,0 1,5 2,2 1,8 2,1 2,3 1,6 3,6 4,0 1,6 1,2 1,9 1,3 0,7 1,5 0,9 0,3 0,6

Agricultura 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,9 0,4 0,9 0,1 0,3 0,3 1,5 0,7 1,4 1,9 0,3 1,2 0,4 0,2 0,3

Mineria 0,4 0,3 0,4 0,0 0,1 0,1 1,3 0,6 0,9 0,0 0,1 0,1 3,8 3,0 3,0 6,3 2,5 5,4 7,3 1,3 3,3

Manufactures 1,9 2,3 2,6 2,8 2,0 3,0 1,5 2,1 2,1 1,9 4,2 4,5 1,4 1,1 1,7 0,6 0,6 0,8 0,1 0,2 0,2

Alimentació 1,1 0,6 0,8 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,8 0,9 1,4 0,7 1,1 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2

Tèxtil i vestits 0,6 0,5 0,5 0,4 2,8 1,2 0,1 0,2 0,2 0,3 2,4 1,2 1,1 0,5 0,5 0,5 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0

Fusta i paper 1,9 2,7 3,0 0,8 2,3 1,4 1,6 2,8 2,2 1,4 3,7 3,7 1,6 3,2 2,1 1,7 0,9 1,6 0,3 0,4 0,4

Coc i ref. de petroli 0,8 0,6 0,8 2,2 2,8 4,3 1,2 0,7 1,3 0,8 1,5 1,5 1,9 2,1 2,3 3,2 2,3 4,0 0,3 0,1 0,3

Química i farmàcia 2,5 2,3 3,2 2,5 3,1 3,7 1,8 2,9 2,9 1,8 4,0 4,3 2,0 1,8 2,6 0,8 1,0 1,5 0,1 0,1 0,2

Gomes i plàstics 2,2 2,0 2,9 2,6 2,2 3,7 0,9 1,4 1,3 2,6 3,0 4,8 0,9 0,7 1,3 0,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2

Altres minerals no metàl·lics 0,9 1,5 1,9 1,0 1,2 1,5 0,5 0,9 1,0 0,9 2,7 3,0 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1

Metalls 1,8 3,4 3,3 1,1 1,8 2,6 1,2 2,4 1,5 2,1 5,8 5,4 0,5 0,6 0,7 1,0 1,3 1,7 0,5 0,6 0,8

Ordinadors i electrònica 1,7 2,9 2,2 8,5 2,0 6,3 2,8 3,9 4,2 2,6 6,6 6,5 2,7 1,6 3,9 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Productes elèctrics 1,9 2,8 3,3 1,3 0,8 1,9 0,5 0,9 0,9 2,3 5,5 5,5 0,7 0,3 0,6 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Maquinària 3,8 6,1 6,8 1,2 1,0 1,3 1,2 2,7 2,1 3,3 7,3 7,8 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1

Vehicles de motor i remolcs 4,0 1,7 3,2 1,2 0,3 1,2 0,9 0,9 0,9 3,0 3,2 5,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1

Altre equipament de transport 3,8 7,8 6,1 0,9 1,1 1,3 7,9 15,0 9,7 1,3 3,0 4,2 0,7 0,8 0,8 0,8 1,4 1,3 0,1 0,2 0,2

Altres manufactures 1,9 1,6 2,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,9 1,0 1,0 3,7 5,1 0,5 0,3 0,5 0,6 0,3 0,6 0,2 0,1 0,1

Serveis 2,8 2,7 4,2 1,5 1,4 2,1 2,4 2,7 3,4 1,8 4,5 5,3 1,6 1,2 2,1 1,3 0,7 1,6 0,7 0,3 0,5

Serveis comercials 2,3 2,7 3,6 1,5 1,6 2,2 2,1 3,3 3,7 2,3 7,9 8,3 2,4 1,8 3,4 1,3 0,8 1,6 0,4 0,4 0,5

Logística 3,5 2,1 3,6 1,4 0,7 1,4 1,8 1,4 1,6 2,0 3,2 3,9 1,5 0,8 1,3 1,7 0,8 1,5 0,7 0,2 0,4

Hoteleria 1,2 0,6 1,1 1,8 0,8 0,9 0,8 0,5 0,7 1,0 2,0 2,5 0,6 0,3 0,6 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2

Informació i comunicació 3,3 2,3 4,1 1,6 1,3 2,2 3,1 2,5 3,4 1,6 3,2 4,2 1,0 0,8 1,3 1,6 0,6 2,4 0,6 0,3 0,5

Financer 1,1 1,7 2,6 0,9 1,8 2,1 1,5 2,1 2,9 0,3 2,3 2,3 1,1 1,3 1,8 0,7 0,6 1,5 0,7 0,3 0,6

Immobiliari 3,9 3,0 6,6 1,0 1,2 2,5 3,4 2,4 4,9 1,9 3,3 4,9 1,0 0,8 1,4 1,4 0,8 2,0 0,8 0,3 0,6

Altres serveis 4,9 5,8 8,9 2,5 1,7 3,8 4,4 5,9 7,1 2,2 2,6 4,3 1,2 1,0 1,6 1,4 0,9 2,0 1,1 0,4 0,9

Notes: En aquesta taula, es mostra l’origen sectorial del valor afegit de les exportacions finals de la Xina. Exemple: entre el 2015 i el 2018, el 3,8% del valor afegit vinculat al sector de maquinària 
en les exportacions de la Xina va tenir l’origen a la UE-27, l’1,2% a Corea del Sud i als EUA, el 3,3% al Japó, i el 0,4% als països ASEAN. Les dades fan referència a la mitjana dels anys 1995-2000 
(abans de l’entrada de la Xina a l’OMC el 2001), 2002-2007 (després de l’entrada de la Xina a l’OMC, precrisi financera) i 2015-2018 (els anys més recents). S’utilitza la informació de l’actualització 
més recent de les dades TiVA de l’OCDE.
Font: CaixaBank Research, a partir de les dades TiVA de l’OCDE (novembre del 2021).

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/materies-primeres/dependencia-europea-russia-questio-primaria?index=
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Quin futur espera a les relacions comercials UE-Xina?

No és una novetat que la Xina té un paper central en les 
cadenes globals de valor. Aquest paper es dona precisa-
ment per l’obertura de la Xina a l’exterior en les últimes 
dècades. Els vincles econòmics entre països i entre re- 
gions, o les interdependències, s’han desenvolupat al llarg 
dels anys, amb molts beneficis agregats per a les dues 
parts. Avui es pot dir que la Xina és tan dependent econò-
micament de la UE com la UE ho és de la Xina.

Malgrat que amb matisos rellevants. El sector electrònic 
és un cas particularment interessant, pels matisos que ens 
ensenya i per la seva centralitat en el model de desenvolu-
pament tecnològic del futur, en una era on la robotització, 
la intel·ligència artificial o el big data tindran un paper 
central en l’economia, en la societat i en el replantejament 
del nou ordre geopolític mundial. Així, recentment, la UE 
s’ha «unit» al seu aliat de primera preferència, els EUA, per 
formar un nou fòrum de discussió en aquesta matèria: el 
Consell de Comerç i Tecnologia (o TTC, per les sigles en 
anglès).5

Una possible desvinculació de la Xina i la UE seria particu-
larment difícil per als dos costats. Si la «petjada electròni-
ca» de la Xina a la UE és molt significativa, la «petjada tec-
nològica» europea (i nord-americana) a la Xina no ho és 
menys, i es materialitza en diversos sectors clau, com la 
maquinària o els serveis avançats. Malgrat que queda clar 
que la Xina ja no és només la fàbrica del món, els vincles 
amb els seus principals socis comercials són, en moltes 
àrees, els que permeten a la indústria xinesa ser competi-
tiva a nivell internacional. Una desvinculació més abrupta 
dels dos blocs produiria cops profunds en l’arquitectura 
de les cadenes globals de valor, amb ramificacions impre-
dictibles en l’economia global. Ha quedat clar recentment 
que la geopolítica tindrà un paper central en els propers 
anys i que posarà fi a un període que ha estat repetida-
ment anomenat de «vacances de la història».6 En aquesta 
mesura, per saber quant dependrà econòmicament la UE 
de la Xina, i viceversa, al final d’aquesta dècada, seria 
necessari respondre una altra pregunta: com serà el món 
el 2030?

Luís Pinheiro de Matos

subcomponent d’altres serveis (que inclou serveis profes-
sionals, científics i tècnics), la dependència de la Xina de 
l’exterior s’ha reduït de manera significativa, un senyal 
més de la ràpida transformació estructural en curs al país 
al llarg de les dues últimes dècades. En aquest sentit, des-
taca també el «desacoblament» relatiu (o la menor 
dependència) d’algunes economies asiàtiques avança-
des, com el Japó i Corea del Sud, particularment visible 
en alguns sectors més capdavanters, així com l’augment 
de la dependència de països ASEAN i d’altres BRICS en 
sectors com l’agricultura, la mineria o les manufactures 
menys avançades (com el tèxtil). En conjunt, aquestes 
dades constaten la creixent especialització sectorial i 
integració econòmica del gegant asiàtic en les cadenes 
globals de valor.

De la mateixa manera, també és interessant analitzar la 
composició de les exportacions de la Xina en funció del 
seu origen. En aquest cas, classifiquem les exportacions 
en funció de l’origen geogràfic i sectorial dels béns inter-
medis incorporats al bé o al servei final exportat.3 Així, 
destaca que, entre el 2015 i el 2018, el 8,5% del VA en les 
exportacions finals de la Xina vinculat al sector d’ordina-
dors i electrònica va tenir l’origen a Corea del Sud, el 2,8% 
als EUA, el 2,7% als països ASEAN, el 2,6% al Japó i només 
l’1,7% a la UE. D’altra banda, en aquest mapa, queden clars 
els vincles profunds de les indústries químico-farmacèuti-
ca, de maquinària i de vehicles de transport europees amb 
el teixit empresarial xinès, a més de la destacada presèn-
cia dels serveis europeus (que representen gairebé el 3% 
del VA total dels serveis en les exportacions finals xineses).

El baix grau de penetració del sector electrònic europeu 
en les exportacions xineses, en particular si es compara 
amb la forta presència d’altres socis comercials, és una 
bona prova del menor lideratge europeu en un sector 
altament competitiu i amb algunes de les cadenes de 
subministrament més integrades a nivell internacional. 
En una nova era de «competència tecnològica» entre 
blocs, aquest retard europeu al sector pot anticipar un 
balanç difícil entre una aposta per una política industrial 
més contundent en matèria tecnològica i un acoblament 
creixent amb (o una major dependència de) aliats geo-
polítics.4 

3. Tècnicament, és una perspectiva en funció de l’«origen sectorial del 
valor afegit» i no en funció del sector exportador. Per exemple, en aques-
ta classificació, una peça tèxtil exportada es «divideix» en funció de l’ori-
gen de la maquinària que s’ha utilitzat a la línia de producció, de l’electrò-
nica d’aquestes màquines o de l’energia i dels serveis necessaris per 
comercialitzar-la. De la mateixa manera, malgrat que un cotxe exportat 
per la Xina tingui un percentatge significatiu del seu valor afegit vinculat 
al sector xinès de vehicles de motor i remolcs, aquest desglossament ens 
permet identificar el valor afegit del cotxe originat pel sector de maqui-
nària alemany o pel sector tèxtil d’ASEAN.
4. Al Focus «UE i la Xina: mapes d’una interdependència estratègica», de 
l’IM05/2022, vam veure que el 18% de la demanda final europea d’ordina-
dors i electrònica tenia origen xinès, la qual cosa implica que la «petjada 
electrònica» xinesa a la UE és, fins i tot, més significativa que la «petjada 
energètica» de Rússia al bloc comunitari.

5. En anglès, el Trade and Technology Council, va ser creat el 2021 com un 
fòrum per al plantejament d’una agenda comuna sobre aspectes comer-
cials i tecnològics, organitzat per grups de treball especialitzats, entre els 
quals cal esmentar la cooperació en l’àmbit de l’establiment d’estàndards 
tecnològics, la seguretat de les cadenes de subministrament o la gover-
nança de les dades. Vegeu Canals, C. i Pinheiro de Matos, L. (2022), «Trade 
and Technology Council: la nueva ventana de colaboración entre la UE y 
EE.UU.», a La estrategia geoeconómica de China e implicaciones para Euro-
pa: una mirada desde Barcelona, CIDOB Centre for International Affairs (de 
pròxima publicació).
6. Vegeu, per exemple, Conley, H. A. (2019), «Transatlantic Relations: the
Long Holiday from History is Over», CEPOB Policy Brief 6-19, College of
Europe.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/activitat-i-creixement/ue-i-xina-mapes-duna-interdependencia-estrategica?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 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 10/22 11/22 12/22

Activitat

PIB real –3,4 5,9 5,7 3,7 1,8 1,9 – – –

Vendes al detall (sense cotxes ni benzina) 2,1 17,5 16,3 11,2 7,8 8,5 7,8 6,7 ...

Confiança del consumidor (valor) 101,0 112,7 112,9 108,1 103,4 102,2 102,2 101,4 108,3

Producció industrial –7,2 4,9 4,5 4,8 4,5 4,0 3,3 2,5 ...

Índex d’activitat manufacturera (ISM) (valor) 52,5 60,6 60,1 57,8 54,8 52,2 50,2 49,0 48,4

Habitatges iniciats (milers) 1.396 1.605 1.679 1.720 1.647 1.450 1.434 1.427 ...

Case-Shiller preu habitatge 2a mà (valor) 228 267 284 299 314 310 304 ... ...

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

Taxa d’ocupació (% pobl. > 16 anys) 56,8 58,4 59,3 59,9 59,9 60,0 60,0 59,9 60,1

Balança comercial 1 (% PIB) –3,2 –3,6 –3,6 –3,9 –4,0 –3,9 –3,9 –3,9 ...

Preus

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

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

JAPÓ
2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 10/22 11/22 12/22

Activitat

PIB real –4,5 2,1 0,9 1,2 1,6 1,5 – – –

Confiança del consumidor (valor) 31,0 36,3 38,3 34,8 33,1 31,2 29,9 28,6 30,3

Producció industrial –10,6 5,6 1,1 –0,6 –3,6 4,0 3,8 –1,2 ...

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

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

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

Preus

Inflació general 0,0 –0,2 0,5 0,9 2,4 2,9 3,8 3,8 ...

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

XINA
2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 10/22 11/22 12/22

Activitat

PIB real 2,2 8,4 4,0 4,8 0,4 3,9 – – –

Vendes al detall –2,9 12,4 3,5 1,6 –4,9 3,5 –0,5 –5,9 ...

Producció industrial 3,4 9,3 3,9 6,3 0,6 4,8 5,0 2,2 ...

PMI manufactures (oficial) 49,9 50,5 49,9 49,9 49,1 49,5 49,2 48,0 47,0

Sector exterior

Balança comercial 1,2 524 681 681 728 824 907 906 904 ...

Exportacions 3,6 30,0 23,1 15,7 12,9 10,0 –0,6 –9,0 ...

Importacions –0,6 30,0 23,7 10,6 1,3 0,7 –0,7 –10,6 ...

Preus

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

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

Renminbi per dòlar 6,9 6,5 6,4 6,3 6,6 6,9 7,2 7,2 7,0

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 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 10/22 11/22 12/22

Vendes al detall (variació interanual) –0,8 5,5 4,4 6,1 1,1 ... –2,6 –2,8 ...
Producció industrial (variació interanual) –7,6 9,0 0,3 –0,2 0,4 ... 3,4 ... ...
Confiança del consumidor –14,1 –7,4 –7,6 –13,7 –22,3 –26,9 –27,5 –23,9 –22,2
Sentiment econòmic 88,3 110,8 116,0 110,9 104,0 96,5 93,0 94,0 95,8
PMI manufactures 48,6 60,2 58,2 57,8 54,1 49,3 46,4 47,1 47,8
PMI serveis 42,5 53,6 54,5 54,1 55,6 49,9 48,6 48,5 49,8

Mercat de treball
Ocupació (persones) (variació interanual) –1,5 1,4 2,4 3,0 2,6 ... – – –
Taxa d’atur (% pobl. activa) 8,0 7,7 7,1 6,9 6,7 ... 6,5 6,5 ...

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

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

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 10/22 11/22 12/22

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

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 10/22 11/22 12/22

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

Tipus de canvi efectiu nominal 1 (valor) 93,8 94,2 92,7 92,5 90,1 88,9 90,5 92,2 ...

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 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 10/22 11/22 12/22

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

Tipus d’interès dels préstecs a les llars
per a l’adquisició d’habitatge 5 (%) 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 2,1 2,7 2,9 ...

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

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

L’INE millora el perfil de creixement dels últims trimestres. 
En concret, ha revisat a l’alça el creixement del PIB del primer 
semestre del 2022 i, en canvi, ha revisat lleugerament a la baixa 
el creixement estimat per al 3T de l’any passat. Així, segons la 
nova estimació, en el 1T, el PIB va créixer el 0,1% intertrimestral 
(abans el –0,2%) i, en el 2T, el 2,0% (abans l’1,5%). El creixement 
del PIB en el 3T 2022 es va mantenir gairebé inalterat i va passar 
del 0,2% al 0,1% intertrimestral. Després d’aquests canvis, pro-
perament revisarem a l’alça la previsió de creixement del PIB 
per al conjunt del 2022. En l’actualitat, se situa en el 4,5% i és 
probable que s’acabi situant per damunt del 5%.

Menor embranzida de la demanda interna en el 3T. La lleuge-
ra revisió a la baixa del PIB del 3T és deguda, sobretot, a la 
menor puixança del consum privat, que, en la nova estimació, 
passa de créixer l’1,1% intertrimestral al 0,1%. Aquest menor 
avanç en el 3T ha estat compensat per les revisions a l’alça en els 
dos trimestres anteriors, de manera que el consum es manté el 
5,4% per sota del nivell prepandèmia (4T 2019), la mateixa dis-
tància que es va estimar inicialment. Per la seva banda, el crei-
xement de la inversió també s’ha revisat a la baixa en 0,7 p. p., 
fins al –0,1% intertrimestral, mentre que el consum públic s’ha 
revisat a l’alça en 0,8 p. p., fins a l’1,4% intertrimestral. La revisió 
a l’alça del consum públic no ha pogut compensar el menor 
creixement dels altres components, de manera que la demanda 
interna ha passat d’aportar 1,0 p. p. al creixement intertrimes-
tral del PIB a 0,5 p. p. La demanda externa, per la seva banda, va 
tenir una contribució intertrimestral menys negativa del que 
s’havia estimat inicialment, –0,4 p. p. en relació amb –0,8 p. p.

Els indicadors disponibles apunten a un afebliment menys 
intens del que s’esperava en el 4T. Els indicadors sobre l’últim 
trimestre de l’any  passat ofereixen senyals mixtos. D’una ban-
da, es percep feblesa al sector industrial, principal damnificat 
pels xocs d’oferta. En concret, el PMI del sector manufacturer es 
va situar, en la mitjana del trimestre, en 45,6 punts, el nivell més 
baix des del 2T 2020, situació a la qual s’afegeix una caiguda de 
la producció industrial, en la mitjana de l’octubre-novembre, de 
l’1% en relació amb el trimestre anterior. En canvi, el PMI del 
sector serveis va millorar al llarg del trimestre i es va acabar si -
tuant en zona expansiva (51,6 punts al desembre). Així mateix, 
el turisme estranger continua mantenint un dinamisme nota-
ble. Al novembre, el nombre de turistes internacionals va créi-
xer el 29,2% interanual, i la despesa realitzada, el 43,2%, se situa 
ja el 6,4% per damunt del nivell registrat en el mateix mes del 
2019. Per la seva banda, al novembre, l’índex de comerç al detall 
en termes reals va avançar amb força, el 3,8% intermensual (el 
–0,6% interanual), de manera que, en la mitjana de l’octu-
bre-novembre, es va situar el 2,7% per damunt de la mitjana del 
3T, la qual cosa apunta a un avanç del consum en el 4T.

La creació d’ocupació es va afeblir al desembre, però els 
resultats per al conjunt del 4T i de l’any són positius. L’afilia-
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ció a la Seguretat Social va augmentar al desembre en 12.640 
persones, per sota de la mitjana en un mes de desembre del 
període 2014-2019 (64.300). A més a més, en termes desesta -
cionalitzats, es va produir la primera caiguda des de l’abril del 
2021 (–8.347 afiliats). En qualsevol cas, en el conjunt del 4T 
2022, els afiliats desestacionalitzats que no estan en ERTO crei-
xen el 0,6% intertrimestral, amb prou feines 1 dècima menys 
que en el trimestre anterior, gràcies al fort avanç de l’ocupació 
que es va produir al novembre. Al final del 2022, la xifra d’afi -
liats es va enfilar fins als 20.296.271, amb una creació d’ocupa-
ció durant l’any de 471.360 treballadors.

La taxa d’inflació general es continua moderant, gràcies a la 
distensió dels preus de l’energia. Segons l’indicador avançat 
del desembre, la inflació general es va moderar de forma apre-
ciable i va passar del 6,8% registrat al novembre al 5,8%. La 
moderació de la taxa general va ser deguda, principalment, al 
component energètic. No obstant això, la taxa subjacent (que 
exclou els preus de l’energia i dels aliments no elaborats) va 
prolongar la seva escalada i va assolir el 6,9% (el 6,3% al novem-
bre), impulsada, sobretot, per l’augment dels preus dels ali-
ments elaborats.

L’activitat immobiliària aguanta el to, però s’alenteix el crei-
xement dels preus de l’habitatge. A l’octubre, es van realitzar 
51.625 compravendes d’habitatge, l’11,4% més que en el 
mateix mes de l’any anterior. Malgrat que l’avanç de les com-
pravendes s’ha moderat de forma notable des de les taxes 
interanuals superiors al 20% registrades a l’inici de l’any, el 
creixement es manté resilient si considerem el context d’endu-
riment de la política monetària i d’erosió del poder adquisitiu 
de les llars per la inflació elevada. De cara als propers mesos, 
preveiem que les compravendes es desacceleraran a mesura 
que l’augment de tipus comporti un descens de la demanda. 
Per la seva banda, segons l’INE, el preu de l’habitatge va aug-
mentar el 7,6% interanual en el 3T, un ritme notable però per 
sota del registrat en el 1T i en el 2T 2022, del 8,5% i del 8,0%, 
respectivament.

S’aprova un nou pla de xoc per lluitar contra les pressions 
inflacionistes, mentre l’execució pressupostària fins a l’octu-
bre apunta a un dèficit per sota del 5% el 2022. El dèficit con-
solidat de les Administracions públiques, excloses les corpora-
cions locals, en l’acumulat del gener a l’octubre, va ser de l’1,2% 
del PIB, per sota del 4,4% de l’octubre del 2021 i, fins i tot, de 
l’1,5% de l’octubre del 2019 (el dèficit, en aquest any, va acabar 
sent del 3,1% del PIB). La millora és deguda a l’elevat dinamis-
me dels ingressos tributaris (el +16,3% interanual en l’acumu-
lat fins a l’octubre, la qual cosa representa 34.500 milions més 
que el 2021), afavorits per l’efecte de l’increment dels preus 
sobre les bases imposables i per la resiliència del mercat de tre-
ball. La despesa pública va repuntar molt menys, el 2,4% inter -
anual fins a l’octubre. Per la seva banda, el Govern va aprovar un 
nou pla de xoc per valor de 10.000 milions d’euros per mitigar 
l’impacte de la inflació el 2023 (vegeu el Focus: «Un nou pla de 
xoc per mitigar la inflació: totes les claus», en aquest mateix 
Informe Mensual).
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https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/inflacio/nou-pla-xoc-mitigar-inflacio-totes-les-claus
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/inflacio/nou-pla-xoc-mitigar-inflacio-totes-les-claus
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Aquestes polítiques econòmiques, que han tingut un 
impacte sobre el comportament cíclic del pes de les ren-
des del treball sobre el PIB, també han tingut un reflex en 
la distribució de l’ajust de la caiguda de l’activitat entre els 
treballadors. Així, el segon gràfic mostra les contribucions 
al creixement de la remuneració dels assalariats segons 
tres marges: la remuneració per hora treballada (salaris), 
les hores treballades per assalariat (marge intensiu) i els 
assalariats (marge extensiu).

Tal com es pot observar en l’any 2020, i en particular en el 
2T, la caiguda que es va observar de la remuneració dels 
assalariats va ser deguda, en la seva major part, a un des-
cens de les hores treballades per assalariat (marge inten-
siu), mentre que la contribució de la caiguda del nombre 
d’assalariats va ser molt menor (marge extensiu). Aquesta 
caiguda de la remuneració dels assalariats que veiem el 
2020 és coherent amb l’augment del pes de les rendes del 
treball que hem vist en el primer gràfic. Així, les rendes del 
treball van guanyar pes sobre el PIB perquè van caure 
menys que el conjunt del PIB.2

Així mateix, en el 2T 2021, trimestre en què es va produir 
una reobertura significativa de l’economia, va ser de nou 
el marge intensiu el que va impulsar la recuperació de la 
remuneració dels assalariats, gràcies al fet que els ERTO 
van permetre una reincorporació molt ràpida a la feina 
dels treballadors que es van acollir a aquesta figura.

Finalment, el gràfic també mostra que, des del 3T 2021, el 
creixement de la remuneració dels assalariats s’ha estabi-
litzat i ha passat a basar-se d’una manera més clara en el 
creixement de l’ocupació (marge extensiu).
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 Gran crisi financera Pandèmia COVID-19  

Nota: Per a la gran crisi financera, 0 correspon al 3T 2008, mentre que, per a la pandèmia, 
correspon al 1T 2020.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.  

L’evolució recent del pes de les rendes del treball

Els tres últims anys han estat testimonis de la irrupció 
d’una pandèmia i de l’esclat de la guerra entre Rússia i 
Ucraïna. Amb aquest rerefons convuls, és interessant 
repassar el comportament recent de les rendes del treball 
sobre el PIB, una variable molt rellevant que es relaciona 
amb temes de desigualtat, de competitivitat, de canvi tec-
nològic i d’altres dinàmiques estructurals.1

El pes de les rendes del treball sobre el PIB, mesurat habi-
tualment mitjançant les dades de remuneració dels assa-
lariats a la CNTR, presenta de forma habitual un compor-
tament contracíclic. És a dir, augmenta durant els períodes 
de recessió i disminueix durant les fases expansives. 
Aquest comportament és degut, en bona part, al fet que, 
durant una crisi, les empreses prefereixen retenir, en la 
mesura que sigui possible, els treballadors per evitar més 
endavant, quan l’economia surt de la crisi, els costos asso-
ciats a trobar empleats que s’ajustin al perfil requerit. A 
Espanya, aquest comportament ha estat habitualment 
menys marcat que en altres països desenvolupats, a causa 
de la forta dualitat que tradicionalment ha presentat el 
mercat laboral i que s’ha reflectit en una major propensió 
a l’acomiadament durant els episodis de recessió.

Al primer gràfic, podem comparar com va variar el pes de 
la renda del treball sobre el PIB quan va començar la gran 
crisi financera (GCF) el 2008 i des de l’inici de la pandèmia 
el 2020. Tal com hem comentat més amunt, queda clar el 
comportament contracíclic del pes de la renda del treball 
en les dues crisis. No obstant això, també salta a la vista 
que el patró va ser molt més marcat durant la pandèmia 
que durant la GCF. Durant la pandèmia, les rendes del tre-
ball van arribar a augmentar el seu pes fins a 5 p. p. des del 
punt precrisi (4T 2019) i, durant una bona part del 2020 i 
del 2021, es van mantenir prop de 3 p. p. per damunt. 
Segons l’última dada del 3T 2022, el pes de les rendes del 
treball encara se situa gairebé 1 p. p. per damunt. En canvi, 
durant la GCF, el pes de les rendes del treball amb prou 
feines va arribar a augmentar 1 p. p. en el punt màxim.

Aquest comportament contracíclic més marcat de les ren-
des del treball durant la pandèmia es relaciona sens dubte 
amb les mesures de protecció de la renda de les llars que 
es van implementar durant el 2020. En particular, destaca 
la introducció dels ERTO, que van permetre que més de 
tres milions de treballadors deixessin de treballar (de 
manera total o parcial) sense perdre la feina, de manera 
que el seu salari no es va veure tan afectat com si els 
haguessin acomiadat, i, a més a més, la reinserció laboral 
posterior va ser molt més ràpida.

1. Fa molts anys que la literatura econòmica acadèmica analitza la caigu-
da gradual però sostinguda del pes de les rendes del treball sobre el PIB. 
Vegeu el Dossier «Les rendes del treball en perspectiva», a l’IM02/2014.

2. Per exemple, la remuneració dels assalariats va caure el 12,2% en el 2T 
2020, mentre que el PIB va recular el 21%.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/mercat-laboral-i-demografia/tecnologia-i-riquesa-dos-fenomens-contra-o-favor-del?index=
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La preponderància del marge intensiu per explicar les 
fluctuacions de la remuneració dels assalariats contrasta 
amb l’experiència durant la GCF. Tal com ho mostra l’últim 
gràfic, durant la GCF, va ser el marge extensiu, en lloc de 
l’intensiu, el que va explicar la major part de la fluctuació 
de la remuneració dels assalariats.

En definitiva, en aquest article, hem vist com, durant la 
pandèmia, les rendes del treball van augmentar més el 
seu pes del que era habitual en el passat. Aquest compor-
tament més contracíclic té l’origen en el canvi estructural 
del mercat laboral espanyol. Així, els ERTO van permetre 
que el mercat laboral s’ajustés mitjançant la reducció de 
les hores treballades per treballador, en lloc de recórrer a 
l’acomiadament de manera massiva. D’aquesta manera, 
l’impacte de la crisi s’ha pogut distribuir entre els treballa-
dors d’una manera més uniforme, en lloc de concentrar-se 
en el grup de treballadors que perden la feina.3

Oriol Carreras
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3. L’article «La desigualtat salarial a Espanya torna a la casella prepandè-
mia», de  l’IM07/2022, mostra com, a Espanya, la desigualtat va recuperar 
el nivell precrisi durant la pandèmia molt més ràpidament que després de 
la gran crisi financera. De nou, el comportament diferencial del mercat 
laboral durant la pandèmia és un dels factors clau que expliquen aquest 
resultat.

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/desigualtat-salarial-espanya-torna-casella-prepandemia?index=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/desigualtat-salarial-espanya-torna-casella-prepandemia?index=
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d’aquesta ajuda, ja que està focalitzada en les llars que 
noten més l’impacte de la inflació elevada. Això anirà 
acompanyat d’un augment de les pensions no contributi
ves i de l’ingrés mínim vital, que assolirà el 15% el 2023, 
amb un cost total de 280 milions d’euros.

En tercer lloc, pel que fa al transport públic, entre el gener 
i el juny, l’Estat realitzarà el 30% de descompte en el trans
port públic ofert per les comunitats autònomes i per les 
entitats locals, sempre que aquestes hi contribueixin, fins 
a assolir un descompte mínim del 50%. El cost total serà 
de 380 milions d’euros, al qual cal sumar 655 milions d’eu
ros que no formen part d’aquest pla, ja que estaven inclo
sos en els Pressupostos Generals de l’Estat del 2023 per a 
la gratuïtat dels títols multiviatge de Cercanías, Rodalies i 
Mitjana Distància durant tot el 2023.

Finalment, quant al mercat immobiliari i durant tot el 
2023, s’inclou en el pla el topall ja anunciat del 2% sobre la 
pujada del lloguer si no hi ha acord entre les parts. Addicio
 nalment, fins al 30 de juny, si finalitza el contracte de llo
guer, es podrà sol·licitar una pròrroga de sis mesos amb 
les condicions anteriors.

En canvi, s’elimina el descompte generalitzat de 20 cèn
tims per litre de carburant, el cost fiscal anual del qual ron
dava els 5.700 milions d’euros, i se substitueix per ajudes 
focalitzades als sectors productius més afectats per l’aug
ment del preu dels combustibles.

Teixit productiu: ajudes focalitzades i centrades  
en mitigar l’alça dels combustibles

En matèria de transports, s’elimina el descompte de 20 
cèntims per litre de combustible per a tots els usuaris i se 
substitueix per un descompte de 20 cèntims per litre fins 
al 31 de març i de 10 cèntims per litre entre l’1 d’abril i el 30 
de juny per a transportistes professionals que utilitzin 
gasoil (la devolució serà mensual a través de l’impost d’hi
drocarburs) i per una ajuda directa (107 milions d’euros en 
total) per als titulars d’una autorització de transport (auto
busos, taxis, ambulàncies, VTC i mercaderies) pel consum 
estimat per a sis mesos, que serà de 300 a 3.690 euros.

El sector primari també es beneficiarà de descomptes so 
bre els combustibles amb ajudes de 20 cèntims per litre 
fins al 30 de juny per a agricultors i ramaders (dotació total: 
240 milions d’euros) a partir del consum de combustible 
del 2022. Així mateix, es concediran ajudes directes per un 
total de 300 milions d’euros a l’agricultura per l’encariment 
dels fertilitzants. A més a més, es concediran ajudes direc
tes al sector pesquer per un total de 120 milions d’euros, la 
quantia de les quals es determinarà en cada cas en funció 
de l’estimació del consum de gasoil de l’embarcació per 

Un nou pla de xoc per mitigar la inflació: totes les claus

El Govern va aprovar, al final del 2022, un nou decret per 
mitigar l’impacte de la inflació el 2023, que se situarà 
encara en nivells elevats (al voltant del 4,5% de mitjana 
anual, segons les nostres previsions). El seu cost serà de 
10.000 milions d’euros (el 0,7% del PIB), tot i que no com
portarà una revisió a l’alça de les previsions de dèficit 
públic per al 2023, ja que el Pla Pressupostari ja reservava 
10.000 milions per a mesures addicionals per la inflació 
elevada (sense concretar com es gastarien). Tot seguit, 
analitzem de forma detallada els tres pilars del pla, és a 
dir: les mesures de suport a les llars, les orientades al tei
xit productiu i les destinades a l’abaratiment de la factura 
de la llum.

Llars: la gran novetat és la baixada de l’IVA en 
aliments i l’eliminació del descompte generalitzat 
de 20 cèntims per litre de carburant

En primer lloc, destaca la reducció de l’IVA del 4% al 0% en 
aliments frescos de primera necessitat (en concret: pa, 
farina, llets, formatges, ous, fruites, verdures, hortalisses i 
cereals) i del 10% al 5% en pastes i oli. Es tracta d’una 
mesura que durarà fins al 30 de juny del 2023, però, a par
tir del  maig, s’eliminaria si la inflació subjacent del març o 
dels mesos posteriors se situés per sota del 5,5%. S’estima 
que el cost fiscal d’aquesta mesura, que és generalitzada 
per a tots els consumidors i que no inclou ni la carn ni el 
peix, pot rondar els 650 milions en forma de menors 
ingressos impositius.

En segon lloc, la mesura de més substància focalitzada en 
les llars amb rendes baixes és un xec de 200 euros per a 
les famílies amb ingressos totals el 2022 inferiors als 
27.000 euros i el patrimoni de les quals al tancament del 
2022 sigui inferior als 75.000 euros, amb l’exclusió de l’ha
bitatge habitual. A aquesta ajuda no es poden acollir ni 
els pensionistes ni els perceptors de l’ingrés mínim vital. 
És una mesura idèntica a l’adoptada el 2022, amb la dife
rència que s’amplia el nombre de beneficiaris: el 2022, el 
llindar eren uns ingressos familiars inferiors als 14.000 
euros i un patrimoni inferior als 43.000 euros. S’estima 
que s’hi podran acollir potencialment fins a 4,2 milions de 
famílies, de manera que el seu cost se situaria al voltant 
dels 840 milions d’euros. Serà clau agilitzar els tràmits 
burocràtics i difondre de forma àmplia l’existència 
d’aquesta ajuda per evitar que succeeixi com el 2022, 
quan la van rebre menys del 30% dels 2,7 milions de 
potencials llars que s’hi podien acollir.1

En funció de la persistència de les pressions inflacionistes, 
podria ser desitjable augmentar en el futur la quantia 

1. Dades del Ministeri d’Hisenda recollides pels principals mitjans de 
comunicació.
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Es tracta d’un pla de xoc que s’haurà d’anar modulant en 
funció de l’evolució dels preus. La part més elevada del 
seu cost pressupostari continuarà venint de les rebaixes 
impositives en l’electricitat i en el gas. A això se sumen les 
mesures centrades en rebaixar l’IVA dels aliments arran de 
la persistència de les pressions inflacionistes d’aquest 
component en els últims mesos. Això va acompanyat de 
mesures focalitzades en les llars amb menys ingressos i en 
els sectors productius més afectats per la pujada del preu 
dels combustibles.

Javier Garcia-Arenas

cobrir els costos addicionals derivats de l’increment dels 
costos del combustible de cada empresa pesquera.

Finalment, pel que fa a la indústria, per a les indústries de 
gas intensives, s’ha aprovat una línia específica amb una 
dotació de 500 milions d’euros gestionada per l’ICO amb 
préstecs amb un aval públic de fins al 90% per mitigar els 
seus problemes actuals de liquiditat i contribuir a descar
bonitzar el sector. A això cal afegir ajudes directes per 
valor de 450 milions d’euros per al sector de la ceràmica.

Mercat elèctric: les rebaixes impositives a l’electricitat 
i al gas s’estenen a tot el 2023

En aquest camp, la principal mesura és la pròrroga a tot el 
2023 de la rebaixa d’impostos en la factura elèctrica: IVA 
del gas i de l’electricitat del 21% al 5%,2 impost especial 
sobre l’electricitat del 4,11% al 0,5%, i suspensió de l’im
post del valor sobre la producció elèctrica. El gros dels 
10.000 milions del cost pressupostari d’aquest pla es con
centra en aquestes rebaixes. I és que, malgrat que no s’ha
gi donat una estimació per al 2023, la reducció dels ingres
sos fiscals el 2022 arran de la rebaixa dels impostos a 
l’electricitat (és a dir, sense el gas natural) fins al novembre 
ha estat, segons l’Agència Tributària, de 6.100 milions 
d’euros. Així mateix, es manté el topall de 19,55 euros en el 
preu de la bombona de butà fins al 30 de juny del 2023 i 
s’estén al 2023 la prohibició dels talls en subministraments 
essencials i els descomptes del bo social elèctric.

2. La rebaixa de l’IVA afecta els consumidors amb una potència contracta
da inferior o igual a 10 kW. La pràctica totalitat de les llars es beneficia de 
la disminució d’aquest gravamen. El tipus del 5% en l’IVA s’aplicarà també 
al 72,5% dels contractes de subministrament d’electricitat d’empreses i 
de negocis (no domèstics).
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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 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 10/22 11/22 12/22

Indústria
Índex de producció industrial –9,4 8,8 1,7 1,6 4,6 4,7 2,5 ... ...
Indicador de confiança a la indústria (valor) –13,6 0,6 5,0 6,8 0,4 –5,2 –3,9 –7,6 –4,8
PMI de manufactures (valor) 47,5 57,0 56,9 55,8 53,2 49,2 44,7 45,7 46,4

Construcció
Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos) –12,8 4,7 24,6 31,6 18,8 8,7 3,5 ... ...
Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos) –12,5 9,6 32,5 41,8 33,6 23,0 19,1 ... ...
Preu de l’habitatge 2,1 3,7 6,4 8,5 8,0 7,6 – – –

Serveis
Turistes estrangers (acum. de 12 mesos) –77,3 64,7 64,7 313,4 311,7 208,4 167,2 143,7 ...
PMI de serveis (valor) 40,3 55,0 57,4 52,2 55,9 51,0 49,7 51,2 51,6

Consum
Vendes comerç al detall –7,1 5,1 0,6 0,4 1,2 0,0 1,0 –0,6 ...
Matriculacions d’automòbils –29,3 158,0 –17,1 –7,5 –10,3 3,1 11,7 10,3 –14,1
Indicador de confiança dels consumidors (valor) –22,7 –12,8 –13,1 –17,6 –26,4 –33,0 –31,6 –28,7 ...

Mercat de treball
Població ocupada 1 –2,9 3,0 4,3 4,6 4,0 2,6 – – –
Taxa d’atur (% de la població activa) 15,5 14,8 13,3 13,6 12,5 12,7 – – –
Afiliats a la Seguretat Social 2 –2,0 2,5 3,9 4,5 4,8 3,5 3,0 2,7 2,4

PIB –11,3 5,5 6,6 7,0 7,6 4,4 – – –

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 10/22 11/22 12/22

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

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

2020 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 10/22 11/22 12/22

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –10,0 21,2 21,2 26,2 22,2 23,3 23,3 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –14,7 24,8 24,8 36,1 35,2 38,1 37,9 ... ...

Saldo corrent 6,8 11,5 11,5 8,5 8,5 7,0 6,2 ... ...
Béns i serveis 16,3 17,9 17,9 14,2 15,3 15,7 15,6 ... ...
Rendes primàries i secundàries –9,5 –6,4 –6,4 –5,7 –6,8 –8,7 –9,4 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament 11,9 22,4 22,4 19,8 21,5 19,8 19,1 ... ...

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 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 10/22 11/22 12/22

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

A la vista i estalvi 12,3 10,3 9,2 9,3 9,2 8,2 6,1 ... ...
A termini i preavís –16,5 –24,4 –27,6 –26,8 –25,4 –19,2 –11,4 ... ...

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

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

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

Administracions públiques 3,0 15,3 11,6 3,4 1,9 –3,5 –2,9 –0,9 ...
TOTAL 1,3 1,1 0,6 0,4 0,9 1,0 0,7 0,7 ...

Taxa de morositat (%)4 4,5 4,3 4,3 4,3 4,1 3,8 3,8 ... ...

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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L’economia portuguesa:  
senyals mixtos en el 4T 2022 

Els indicadors relatius al 4T 2022 mostren un comportament 
mixt i suggereixen que l’economia podria haver evitat la 
contracció. L’indicador d’activitat econòmica es va desaccelerar 
a l’octubre a causa de la contracció de la producció industrial, 
mentre que el sector serveis va anotar un creixement encara 
robust. No obstant això, el sentiment dels agents econòmics va 
millorar al novembre i es va estabilitzar al desembre. Entre els 
consumidors, la confiança va millorar, i, de fet, els indicadors 
suggereixen que el consum de les famílies va continuar evolu
cionant de forma positiva al llarg del trimestre, sobretot pel que 
fa als béns duradors, en particular automòbils, que, a l’octubre i 
al novembre, es van situar el 3% per damunt de les vendes del 
3T i el 20% de les del 4T 2021. Aquesta embranzida del consum 
es reflectirà en una major reducció de l’excés d’estalvi acumulat 
durant la pandèmia. Ja en el 3T, les famílies van utilitzar al vol
tant de 2.200 milions d’euros dels excedents d’estalvi acumu
lats durant els confinaments i els van reduir, aproximadament, 
a 5.200 milions d’euros (el 2% del PIB). En el mateix període, la 
taxa d’estalvi es va reduir fins al 5,1% de la renda disponible, 
0,9 p. p. menys que en el 2T.

De cara al 2023, s’espera una desacceleració considerable de 
l’activitat econòmica. Als signes d’esgotament de l’estalvi em 
bassat de les llars –fonamental per afrontar el repunt dels 
preus–, se sumen els augments dels costos de finançament i 
l’afebliment de l’activitat als principals socis comercials de Por
tugal. En aquest sentit, el Banc de Portugal preveu que el PIB 
creixerà l’1,5% el 2023 (una xifra superior a la de BPI Research, 
que, ara com ara, manté un conservador 0,5%), després de créi
xer el 6,8% el 2022; no s’exclou la possibilitat d’una contracció si 
es materialitzen els riscos relacionats amb el subministrament 
de gas a Europa.

La inflació acaba el 2022 amb una mitjana del 7,8%. En l’últim 
mes de l’any, la inflació general va tornar a mostrar signes de 
desacceleració i va caure 3 dècimes, fins al 9,6%, arran de la re 
ducció dels preus dels béns energètics. S’espera que aquesta 
tendència continuï al llarg del 2023, en línia amb un comporta
ment més feble de la demanda. No obstant això, aquesta 
correcció serà gradual, perquè els preus més alts de l’energia 
encara afecten els preus d’altres béns i serveis –tal com es 
reflecteix en la inflació subjacent– i perquè els preus de l’energia 
i dels aliments continuaran tensionats a conseqüència de la 
prolongada guerra a Ucraïna. Així, anticipem que, el 2023, la 
inflació es mantindrà per damunt del 5%.

El sector immobiliari residencial mostra els primers signes 
de desacceleració. Això es reflecteix, principalment, en la dis
minució del nombre d’operacions immobiliàries en el 3T 2022 
en relació amb el trimestre anterior (el –3,2%) i en l’evolució de 
les operacions de crèdit per a l’adquisició d’habitatge nou, que, 
a l’oc  tubre, van tornar a caure en termes interanuals per quart 
mes consecutiu (el –13,6%).
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Portugal: projeccions macroeconòmiques

2021 2022 2023 2024 Acum.
20222024

PIB BdP des22 5,5 6,8 1,5 2,0 10,6

Variació anual (%) BdP des-22 
(advers)

6,8 -0,4 0,3 6,7

BPI des-22 6,7 0,5 2,0 9,4

Taxa d’atur BdP des22 6,6 5,9 5,9 5,9 0,7

Mitjana anual (%) BdP des-22 
(advers)

5,9 7,1 7,9 1,3

BPI des-22 5,9 6,4 6,1 -0,5

Inflació BdP des22 1,3 8,1 5,8 3,3 18,1

Mitjana anual (%) BdP des-22 
(advers)

8,1 8,0 5,1 22,7

BPI des-22 7,9 5,7 2,2 16,6

Nota: BdP fa referència al Banc de Portugal. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc de Portugal i de previsions pròpies.
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La paradoxa del mercat laboral portuguès: elevat atur de llarga 
durada i rècord d’ocupacions vacants

Sembla que, un cop superada la pandèmia de COVID-19, el 
mercat laboral portuguès ha entrat en un període daurat: 
la taxa d’atur es troba en uns nivells molt baixos i les ocupa-
cions vacants registren nivells màxims (al voltant de l’1,4% 
del total d’ocupats), tal com s’aprecia al primer gràfic.

No obstant això, d’aquestes dades crida l’atenció el fet que 
Portugal continuï patint un elevat atur de llarga durada: 
durant els tres primers trimestres del 2022, els aturats de 
llarga durada (és a dir, els que portaven un any o més sen-
se treballar) i els de molt llarga durada (més de dos anys) 
representaven el 46,4% i el 29,4%, respectivament, de la 
població aturada. Així mateix, un treballador que perd la 
feina a Portugal triga, de mitjana, 22 mesos1 a trobar-ne 
una de nova, el doble que a la zona de l’euro, segons 
dades de l’OCDE.2 Malgrat que les xifres són importants, 
recordem que, el 2014, l’atur de llarga durada va arribar a 
representar prop del 60% de l’atur a Portugal.

Com es pot explicar l’aparent paradoxa entre uns percen-
tatges d’ocupacions vacants per cobrir en màxims i l’ele-
vat atur de llarga durada? El Banc de Portugal ens posa 
sobre la pista de la resposta i apunta al fet que el nivell 
educatiu i l’edat podrien ser la clau.

El desajustament entre les competències que les empre-
ses busquen i les que els candidats presenten pot expli-
car la coexistència d’un elevat atur de llarga durada amb 
un nombre de vacants també elevat. Però també podria 
ser una conseqüència, ja que l’atur de llarga durada impli-
ca una erosió del capital humà en forma de pèrdua de 
qualificacions dels aturats. En analitzar el nivell educatiu 
dels aturats de llarga durada a Portugal, s’observa que el 
44,2% tenia com a molt un nivell bàsic el 2021 (última 
dada disponible), en comparació amb el 40,3%, de mitja-
na, a la zona de l’euro. No obstant això, després de la pan-
dèmia, s’observa un cert augment de la importància con-
cedida a la formació i a l’educació per poder reintegrar-se 
amb èxit al mercat laboral, ja que el 17,1% dels aturats de 
llarga durada van participar en activitats d’educació i de 
formació en aquest mateix any, per damunt de l’11% 
registrat el 2019.

Aquest desajustament entre la qualificació dels deman-
dants de feina i els perfils que busquen les empreses 
podria explicar, per exemple, que el nombre d’aturats i de 
vacants augmentés de manera significativa al sector del 
comerç entre el 2019 i el 2022 (vegeu el segon gràfic). 
Aquesta dada subratlla alguns dels reptes de la digitalit -
zació.

1. Considerant la durada mitjana registrada en els tres primers trimestres 
del 2022; dades proporcionades per l’INE de Portugal.
2. OCDE, 2021.

La transició digital demanda noves competències. Més 
enllà de l’alfabetització digital, el pensament crític o la 
data literacy figuren entre les 10 que registraran una major 
demanda en els 10 propers anys. Tot això succeeix en un 
context en què el 27% de la població té unes competènci-
es digitals reduïdes o nul·les (entre els aturats, el percen-
tatge supera el 33%).

D’altra banda, la taxa d’atur de llarga durada augmenta 
amb l’edat, el segon factor en joc: si, el 2021, el 27% dels 
aturats entre els 15 i els 29 anys portaven més de 12 mesos 
sense treballar, la proporció assolia el 53% entre els atu-
rats entre els 45 i els 49 anys i el 59% entre els aturats de 50 
anys o més.

Aquest comportament s’associa, en bona part, al nivell 
educatiu. Si analitzem el conjunt de la població activa, els 
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individus de més edat presenten nivells d’educació infe-
riors; de fet, el 35% de les persones actives amb edats 
entre els 55 i els 64 anys i el 47% de les persones entre els 
65 i els 89 anys tenen, com a molt, un nivell educatiu bàsic, 
la qual cosa contrasta amb el tram d’edat dels 25-34 anys 
(el 3%). Això dificulta la seva reinserció al mercat laboral 
en cas d’atur, la qual cosa contribueix a períodes més llargs 
d’atur i acaba per descoratjar-los a l’hora de buscar feina.3

Sens dubte, hi ha altres factors que expliquen l’atur de llar-
ga durada, com l’activitat econòmica d’origen, però, en 
l’actualitat, el que més explica l’elevat nombre d’ocupa -
cions vacants per cobrir és, principalment, el desajusta-
ment entre les competències que busquen les empreses i 
les que ofereixen els candidats. Per exemple, a la indústria 
manufacturera, del 43% de les empreses que indicaven 
que patien obstacles en l’activitat a l’octubre, al voltant 
del 29% apuntava a dificultats per contractar personal 
qualificat (la segona causa principal), un percentatge que 
augmenta gairebé fins al 67% en el cas de les empreses de 
la construcció i de les obres públiques que afirmaven tenir 
dificultats en la seva activitat i gairebé al 86% en el cas de 
les empreses del sector de l’allotjament i la restauració (en 
els dos casos, apuntat com el principal obstacle). Per 
aquest motiu, és de vital importància redoblar els esforços 
per millorar la qualificació i les competències dels treballa-
dors, un dels objectius del Pla de Recuperació i Resiliència 
de Portugal, que destina prop de 1.370 milions d’euros a 
aquesta partida.

Vânia Duarte

3. Vegeu Forbes (2022), «The Top 10 Most In-Demand Skills For The Next
10 Years».
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Indicadors d’activitat i ocupació
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2020 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 10/22 11/22 12/22

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

Construcció
Permisos de construcció - habitatge nou  
(nombre d’habitatges) 0,7 13,5 45,6 –22,6 4,0 ... 36,4 ... ...

Compravenda d’habitatges –11,2 20,5 25,8 4,5 –2,8 ... – – –
Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació) 8,3 8,6 11,5 14,2 15,8 ... 13,5 13,9 ...

Serveis
Turistes estrangers (acum. 12 mesos) –76,2 51,5 259,9 298,1 244,4 ... 199,8 169,7 ...
Indicador de confiança als serveis (valor) –19,0 0,1 13,0 21,1 17,9 8,1 11,1 7,6 5,8

Consum
Vendes comerç al detall –3,0 4,9 12,7 3,1 3,3 ... 1,0 –2,0 ...

Indicador coincident del consum privat –6,2 4,8 7,1 5,6 3,6 ... 2,5 2,1 ...

Indicador de confiança dels consumidors (valor) –22,4 –17,2 –19,3 –30,5 –31,8 –37,0 –35,2 –37,7 –38,1
Mercat de treball
Població ocupada –1,9 2,8 4,7 1,9 1,1 ... 0,8 ... ...
Taxa d’atur (% de la població activa) 7,0 6,6 5,9 5,7 5,8 ... 6,1 ... ...
PIB –8,3 5,5 12,0 7,4 4,9 ... – – –

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

2020 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 10/22 11/22 12/22

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

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

2020 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 10/22 11/22 12/22

Comerç de béns
Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –10,3 18,3 21,2 18,9 22,8 ... 24,4 ... ...
Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos) –14,8 22,0 33,3 31,5 35,2 ... 35,8 ... ...

Saldo corrent –2,1 –2,5 –4,3 –4,7 –4,3 ... –4,0 ... ...
Béns i serveis –3,9 –5,7 –6,9 –6,4 –5,1 ... –5,0 ... ...
Rendes primàries i secundàries 1,8 3,2 2,7 1,7 0,8 ... 1,1 ... ...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament –0,1 1,2 –0,8 –1,3 –2,1 ... –1,7 ... ...

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

2020 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 4T 2022 10/22 11/22 12/22

Dipòsits 1

Dipòsits de llars i empreses 10,0 9,3 8,9 8,2 7,8 ... 8,0 6,5 ...
A la vista i estalvi 18,8 16,3 15,3 12,9 11,2 ... 10,8 7,3 ...
A termini i preavís 1,2 1,2 1,1 2,3 3,3 ... 4,4 5,4 ...

Dipòsits d’AP –21,0 –4,1 9,8 8,5 –0,1 ... 4,7 10,7 ...
TOTAL 8,9 9,0 8,9 8,2 7,5 ... 7,9 6,6 ...

Saldo viu de crèdit 1

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

Administracions públiques –4,2 3,8 5,3 –1,3 –1,5 ... 0,6 –0,2 ...
TOTAL 4,2 2,9 2,8 2,5 1,9 ... 1,8 1,5 ...

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

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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Monitor de consum 

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

Notes Breus d’Actualitat 
Econòmica i Financera    

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

Dossier Perspectives 2023

Esgranem les claus econòmiques 
del 2023, després d’un any en què 
les sorpreses negatives han anat 
calant en l’escenari, des del risc 
geopolític i energètic fins a la 
dràstica resposta dels bancs 
centrals a les pressions 
inflacionistes.

Informe Agroalimentari
2S 2022

La guerra a Ucraïna i el seu 
impacte en els preus de l’energia  
i de les primeres matèries 
agrícoles continuaran 
condicionant les perspectives del 
sector agroalimentari espanyol en 
el segon semestre de l’any.  

Agroalimentari
Informe Sectorial

El sector pateix les conseqüències 
de la guerra a Ucraïna

El sector agrari espanyol  
i la seva dependència dels 
mercats de primeres matèries 
agrícoles internacionals

Cítrics: un sector 
capdavanter, malgrat 
el context complicat

La guerra a Ucraïna 
condiciona l’evolució  
del sector agroalimentari

2n semestre 2022

Informe de Turisme  
2S 2022

Malgrat que l’escenari 
macroeconòmic es presenta com  
un repte, l’anàlisi de situació de la 
indústria turística ens porta a tenir 
unes perspectives relativament 
positives per al 2023, després de  
la bona temporada estiuenca.

Coneix les nostres publicacions:

Informe Immobiliari  
1S 2023

El sector immobiliari deixa enrere 
un any 2022 en què la demanda 
d’habitatge va batre totes les 
expectatives, però en el qual 
també es van començar a percebre 
els primers senyals de refredament.
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Economia
en temps real

Segueix l’evolució de l’economia espanyola
a través dels nostres indicadors en temps real.
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