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II.  A ECONOMIA 

II.1. A economia de Espanha 

Espanha é um país com 17 comunidades autónomas, posiciona-se como a 14ª economia 
mundial e a 5.ª maior da União Europeia de acordo com os últimos dados do Banco Mundial. No 
contexto da UE, a Espanha representa 9,1% da população (46,5 milhões de habitantes) e gera 
7,5% do PIB. Estima-se existirem cerca de 470 milhões de pessoas no mundo cuja língua materna 
é o castelhano, por isso a segunda mundialmente mais falada.  

 

II.2. Macroeconomia de Espanha 

Em 2021, a Espanha foi a 4ª maior economia nacional da União Europeia: 

Gráfico 1 - A economia de Espanha no contexto da União Europeia - 2021 

 
Unidade: Milhão € 

Fonte: countryeconomy.com 
 

De acordo com o IMF – World Economic Outlook Database (outubro 2021), apresentam-se os 
principais indicadores macroeconómicos para o ano de 2020: 

 PIB a preços de mercado: 1 122 mil milhões € 
 PIB per capita: 23 690 € 
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 Crescimento real do PIB: -10,8% 
 Taxa de Inflação: -0,5% 
 Dívida Pública: 119,9% do PIB 
 Taxa de Desemprego: 15,5% 

 

Gráfico 2 - Evolução do PIB anual de Espanha: 2017-2021 

 
Unidade: Milhão € 

Fonte: countryeconomy.com 
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Gráfico 3 - Evolução do PIB per capita de Espanha: 2016-2020 

 
Unidade: Euro 

Fonte: countryeconomy.com 
 

A Espanha tem estado no meio de uma recuperação económica equilibrada nos últimos anos; 
no entanto, a crise provocada pela pandemia da COVID-19 levou o país a uma recessão 
económica em 2020 e nunca antes vista, com o PIB a cair 10,8%. 

Esta situação reflete as principais fragilidades da economia espanhola, como as elevadas taxas 
de desemprego e de dívida pública, bem como uma estrutura produtiva muito dependente do 
turismo. 

É expectável uma recuperação parcial da atividade económica ao longo do ano em curso (5,7% 
segundo projeções da EIU e 6,5% de acordo com o Governo), sobretudo a partir do segundo 
semestre, impulsionada pelo investimento e pelo consumo, em consequência do plano nacional 
de recuperação e presumindo que o esforço contínuo de vacinação leve a um alívio das 
restrições.   

O setor de serviços foi muito afetado, especialmente a indústria do turismo (que contabiliza 
cerca de 12% da economia espanhola). As PMEs, que contribuem com 70% dos empregos, têm 
lutado para permanecer em funcionamento (o FMI estima que a parcela da dívida em risco de 
empresas vulneráveis vá aumentar em 7%, para cerca de 37%). 

Face à redução do consumo e aos baixos preços do petróleo, a inflação tornou-se negativa em 
2020 (-0,5%), embora se estime que aumente gradualmente para 0,8% neste ano e 1,4% em 
2022 (FMI). 
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No seu orçamento para 2021, o governo liderado por Pedro Sanchéz planeia aumentar os 
impostos sobre as grandes empresas e pessoas de alta renda para aumentar as receitas em 6,8 
biliões de euros. 

Os esquemas de trabalho de curta duração existentes foram reforçados para compensar a crise 
do COVID-19; no entanto, a pandemia aumentou as desigualdades no mercado de trabalho, com 
ruturas entre os trabalhadores jovens, sendo particularmente severas para os trabalhadores 
pouco qualificados e temporários. 

A taxa de desemprego na Espanha foi estimada em 16,8% no final de 2020 (de 14,1% no ano 
anterior de acordo com o FMI) e espera-se que permaneça estável este ano, antes de cair 
novamente em 2022. Outro problema que prejudica o mercado de trabalho da Espanha é o 
baixo número de pessoas ativas se comparado com o potencial da força de trabalho, mostrando 
que muitas pessoas desistiram de procurar emprego. Além disso, a Espanha continua a ser um 
país com fortes desigualdades: segundo dados do Serviço de Estatística espanhol, 20,7% da 
população vive abaixo da linha de pobreza ou em exclusão social e esta taxa deverá aumentara 
com as consequências de longo prazo da crise provocada pelo coronavírus. 

A contribuição da agricultura para o PIB espanhol é de cerca de 2,7% e emprega 4% da força de 
trabalho (Banco Mundial, 2019). 

Com quase um milhão de empresas agrícolas e agropecuárias, cobrindo 30 milhões de hectares, 
o país produz trigo, beterraba açucareira, cevada, tomate, azeitona, frutas cítricas, uvas e 
cortiça. 

A pecuária também é importante, especialmente suínos e bovinos. 

É o maior produtor mundial de azeite de oliveira e o terceiro no mundo em produção de vinhos. 
É também um dos maiores produtores de laranjas e morangos. Apesar da crise provocada pela 
pandemia da COVID-19, o PIB relacionado com a agricultura, pecuária, silvicultura e pesca 
cresceu cerca de 3,6% no segundo trimestre de 2020 (Instituto Nacional de Estatísticas - INE) 
O setor industrial equivale a 20,2% do PIB e da força de trabalho. O setor manufatureiro é a 
indústria mais importante, já que contribui sozinho com cerca de 11% do PIB (Banco Mundial, 
2019). O setor industrial é dominado pelas indústrias têxtil, alimentar, de ferro e aço, de 
máquinas navais e engenharia. 

Os novos setores, tais como relocalização da produção de componentes eletrónicos, tecnologias 
da informação e telecomunicações oferecem um grande potencial de crescimento. De acordo 
com o relatório da KPMG e a Confederação da Espanha de Organizações Empresariais, divulgado 
em abril de 2020, 27% dos negócios no setor industrial reconhecem um impacto de mais de 80% 
nas suas atividades provocado pela crise do coronavírus, mas levando em consideração que a 
desaceleração de 50% das atividades aconteceram antes da pandemia, o impacto total cresce 
para 63%. 
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Os dados do INE mostram que o PIB gerado pelo setor industrial caiu 23,8% durante o segundo 
trimestre de 2020. 

O setor terciário contribui com 67,9% e emprega 76% da população ativa. O turismo representa 
a maior fonte de receitas da Espanha (12,4% do PIB em 2019, INE), já que o país é o segundo 
destino turístico do mundo (cerca de 83,7 milhões de turistas em 2019), pelo sétimo ano 
consecutivo. O setor bancário também é importante e é composto por doze grupos bancários 
que incluem 52 bancos privados, 2 bancos de poupança e 61 bancos cooperativos (Associação 
Bancária Espanhola). De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatísticas, o PIB 
gerado pelo setor de serviços caiu cerca de 21,3% durante o segundo trimestre de 2020. 
(Santander Trade Markets, 2021) 

 

II.3. Perspetivas Económicas 

II.3.1. Para a União Europeia 

Antes da eclosão da guerra, as previsões económicas da UE apontavam para uma expansão 
prolongada e robusta. A invasão da Ucrânia pela Rússia veio, no entanto, criar novas 
dificuldades, no preciso momento em que a União recuperava das repercussões económicas da 
pandemia. Ao exercer novas pressões em alta sobre os preços das matérias-primas, causando 
novas perturbações no aprovisionamento e uma incerteza crescente, a guerra tem exacerbado 
os obstáculos que já se colocavam ao crescimento, contrariando as anteriores expectativas 
quanto ao eventual abrandamento destes fatores desfavoráveis. Esta situação levou a Comissão 
Europeia a rever em baixa as perspetivas de crescimento da UE e a rever em alta as suas 
previsões de inflação. 

Prevê-se que o PIB da UE continue a atingir valores positivos durante o período abrangido pelas 
previsões, graças ao efeito combinado da reabertura da economia após o confinamento e às 
firmes medidas estratégicas adotadas para apoiar o crescimento durante a pandemia. O 
consumo privado deverá ser apoiado, em particular, pela reabertura pós-pandemia dos serviços 
altamente dependentes de contacto físico, pelo dinamismo cada vez maior do mercado de 
trabalho, por uma menor acumulação do aforro e por medidas fiscais para compensar o 
aumento dos preços da energia. O investimento deverá beneficiar da plena mobilização do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência e da execução do programa de reformas que o 
acompanha. 

Prevê-se que o crescimento real do PIB, tanto na UE como na área do euro, seja de 2,7 % em 
2022 e 2,3 % em 2023, contra 4,0 % e 2,8 % (2,7 % na área do euro), respetivamente, nas 
previsões intercalares do inverno de 2022. A descida prevista para 2022 deve ser inserida no 
contexto da dinâmica de crescimento registada pela economia na primavera e no verão do ano 
passado, que acrescentou cerca de 2 pontos percentuais à taxa de crescimento anual deste ano. 
O crescimento da produção diminuiu ao longo do ano, tendo passado de 2,1 % para 0,8 %. 
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O impacto na economia mundial e na economia da UE fez-se sobretudo sentir nos preços das 
matérias-primas energéticas. Embora os preços já tivessem aumentado substancialmente antes 
da guerra, face aos baixos níveis registados durante a pandemia, a incerteza sobre as cadeias de 
abastecimento exerceu uma pressão sobre os preços em alta e aumentou a sua volatilidade. É 
o caso dos produtos alimentares e de outros bens e serviços básicos, o que se traduziu numa 
diminuição do poder de compra. 

As perturbações em termos da logística e da cadeia de abastecimento induzidas pela guerra, 
bem como o aumento dos custos dos fatores de produção para uma vasta gama de matérias-
primas, agravaram as perturbações no comércio mundial causadas pelas medidas radicais de 
confinamento da COVID-19 ainda aplicadas nalgumas regiões da China, em detrimento da 
produção. 

A inflação tem vindo a acelerar desde o início de 2021. Passou de 4,6 %, em termos homólogos, 
no último trimestre de 2021, para 6,1 % no primeiro trimestre de 2022. A inflação nominal na 
área do euro subiu para 7,5 % em abril, a taxa mais elevada jamais registada na história da união 
monetária. 

Prevê-se que atinja 6,1 % em 2022 e recue para 2,7 % em 2023. Trata-se, para 2022 na sua 
globalidade, de uma considerável revisão em alta em comparação com as previsões intercalares 
do inverno de 2022 (3,5 %). Prevê-se que a inflação atinja um pico de 6,9 % no segundo trimestre 
deste ano e comece em seguida a diminuir gradualmente. Para a UE, prevê-se que a inflação 
aumente de 2,9 % em 2021 para 6,8 % em 2022 e diminua para 3,2 % em 2023. Projeta-se que 
a inflação média subjacente seja superior a 3 % em 2022 e 2023, tanto na UE como na área do 
euro. 

O mercado de trabalho dá sinais de robustez nesta nova crise. Em 2021, foram criados mais de 
5,2 milhões de postos de trabalho na UE, que atraíram quase 3,5 milhões de pessoas para o 
mercado de trabalho. Além disso, o número de desempregados diminuiu em quase 1,8 milhões. 
As taxas de desemprego no final de 2021 desceram abaixo dos mínimos históricos precedentes. 

As condições do mercado de trabalho deverão continuar a melhorar. Prevê-se que o emprego 
na UE cresça 1,2 % este ano, embora esta taxa de crescimento anual seja estimulada pelo forte 
dinamismo registado no segundo semestre do ano passado. As pessoas que fogem da guerra na 
Ucrânia deverão entrar gradualmente nos mercados de trabalho da UE, mas os efeitos concretos 
daí decorrentes só serão visíveis a partir do próximo ano. 

Prevê-se que as taxas de desemprego continuem a descer, passando para 6,7 % este ano e 6,5 
% em 2023 na UE e para 7,3 % e 7,0 % em 2022 e 2023, respetivamente, na área do euro. 

Apesar dos custos das medidas destinadas a atenuar o impacto dos elevados preços da energia 
e a apoiar as pessoas que fogem da Ucrânia, prevê-se que o défice orçamental agregado na UE 
continue a diminuir em 2022 e 2023, à medida que sejam retiradas as medidas temporárias de 
apoio adotadas no âmbito do surto de COVID-19. Segundo as previsões, o défice na UE deverá 
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passar de 4,7 % do PIB em 2021 para 3,6 % do PIB em 2022 e 2,5 % em 2023 (contra 3,7 % e 2,5 
% na área do euro). 

Depois de atingir o nível histórico de 92 % do PIB em 2020 (quase 100 % na área do euro), e após 
ter descido para cerca de 90% em 2021 (97 % na área do euro), o rácio agregado dívida/PIB da 
UE deverá diminuir para cerca de 87 % em 2022 e 85 % em 2023 (contra 95 % e 93 % na área do 
euro, respetivamente), mantendo-se acima do nível anterior à COVID-19. 

Os riscos para as previsões da atividade económica e da inflação dependem em grande medida 
da evolução da guerra e, em especial, do seu impacto nos mercados da energia. 

Dada a elevada incerteza, as previsões de referência são acompanhadas de uma análise de 
cenários assentes em modelos que simulam o impacto do aumento dos preços das matérias-
primas energéticas, bem como de uma redução total do aprovisionamento de gás proveniente 
da Rússia. Neste último cenário, mais grave, as taxas de crescimento do PIB situar-se-iam em 
torno de 2.5 e 1 pontos percentuais abaixo do valor de referência das previsões de 2022 e 2023, 
respetivamente, enquanto a inflação aumentaria 3 pontos percentuais em 2022 e mais de 1 
ponto em 2023, acima das projeções de referência. 

Para além destas possíveis perturbações no aprovisionamento de energia, problemas mais 
graves do que o previsto nas cadeias de abastecimento e novos aumentos dos preços das 
matérias-primas não energéticas, especialmente dos produtos alimentares, poderão conduzir a 
maiores pressões em baixa sobre o crescimento e a pressões em alta sobre os preços. A 
ocorrência de efeitos indiretos superiores ao esperado face a um choque inflacionista importado 
pode agravar o risco de estagflação. As fortes pressões inflacionistas acarretam riscos acrescidos 
para as condições de financiamento. Por último, a COVID-19 continua a ser um fator de risco. 

Para além destes riscos imediatos, a invasão da Ucrânia está a levar à dissociação económica da 
UE e da Rússia. As consequências deste cenário são ainda difíceis de avaliar. 
Fonte: Comissão Europeia; Previsões Económicas de Primavera; 16.05.2022 

  



 

 

9 

II.3.2. Para Espanha 

Nas suas Previsões Económicas de Primavera, de 16.05.2022, a Comissão Europeia apresentou 
para Espanha o seguinte cenário: 

Tabela 1 - Perspetivas económicas para Espanha 2021, 2022, 2023 

Indicadores Económicos 2020 2021 2022 2023 

 % 

Crescimento do PIB -10,8 5,1 4,0 3,4 

Inflação -0,3 3,0 6,3 1,8 

Taxa de Desemprego 15,5 14,8 13,4 13,0 

Dívida Pública (% do PIB) 120,0 118,4 115,1 113,7 

Fonte: MF – World Economic Outlook Database, outubro de 2021 
 

II.4. Comércio Bilateral de Serviços 

Gráfico 4 - Comércio bilateral de serviços: 2016-2020 

 
Unidade: Milhões € 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do GEE - METD 
 

Em 2020, como resultado das restrições impostas na deslocação de pessoas entre fronteiras e 
em linha com outros destinos mundiais o setor do turismo nacional registou decréscimos 
significativos da procura. 
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De acordo com a informação do INE (2022), em Portugal foram registados 10,5 milhões de 
hóspedes dos quais 3,9 milhões estrangeiros. Em 2019, foram registados 27,0 milhões de 
hóspedes dos quais, 16,3 milhões de hóspedes estrangeiros, o que representa um decréscimo 
relativo de -61,3% e -75,7%, respetivamente. 

A Espanha em 2020 apresentou um total de 25,9 milhões de dormidas em 2020 (12,3 milhões 
de dormidas de estrangeiros e 13,6 milhões de dormidas de nacionais), das quais 1, 7 milhões 
em Portugal (5,2 milhões em 2019). 

De acordo com o Bando de Portugal (2022), os decréscimos refletiram-se, também, nas receitas, 
com uma redução de -57,6%, correspondente a 7,7 mil milhões de euros. Em 2019, as receitas 
do turismo ascenderam aos 18,7 mil milhões de euros. Este indicador para Espanha assume o 
valor de 1,0 MM€.  

 

Tabela 2 - Receitas do turismo (totais e com origem em Espanha) chegadas e dormidas de turistas (totais 
e com origem em Espanha): 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 ∆16/19 ∆16/20 ∆19/20 

 Milhão € % 

Total das receitas do 
turismo 

12 680,6 15 153,4 16 614,0 18 430,7 7 753,0 45,3% -38,9% -57,9% 

Receitas do turismo com 
origem em Espanha 

1 640,8 1 995,7 2 158,4 1 949,0 1 011,9 18,8% -38,3% -48,1% 

 Número x 10³ % 

Chegada de turistas Total nd 21 234,50 22 816,80 24 627,5 6 480,1 nd nd -73,7% 

Chegada de turistas com 
origem em Espanha 

nd 5 326,20 5 799,10 6 271,9 1 847,4 nd nd -70,5% 

Dormidas de turistas na 
generalidade dos meios 
de alojamento turístico 

59 122,60 65 385,20 74 612,10 77 822,70 30 283,80 31,6% -48,8% -61,1% 

Dormidas de turistas com 
origem em Espanha na 
generalidade dos meios 
de alojamento turístico 

4 324,50 4 614,20 5 310,60 5 713,00 1 966,90 32,1% -54,5% -65,6% 

Fonte: INE, 2022 
  


