Informació de la CEOE

ACTUALITZACIÓ DE LES PREVISIONS ECONÒMIQUES DEL FMI
• L'FMI millora les seves previsions de creixement per a Espanya, calculant un avanç d'un 0,6%
aquest any i un 0,8% el 2015.

Economia

• La Zona Euro està passant de la recessió a una recuperació desigual, registrant un creixement
de l'1% i del 1,4% el 2014 i 2015, respectivament. En aquests dos anys, destaquen els increments previstos d'Alemanya (1,6% i 1,4%) i de França (0,9% i 1,5%).
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El passat 21 de gener, el Fons Monetari Internacional
(FMI) va presentar l'actualització de les seves previsions
econòmiques . Destaca la consolidació del creixement mundial en la segona part de 2013, gràcies a la recuperació de
les economies avançades. En aquest sentit, avança que les
seves projeccions per a l'economia mundial són lleugerament més positives per aquest any, quan s'incrementarà un
3,7%, i augmentarà fins a un 3,9% el 2015. No obstant això,
l'FMI realitza revisions de creixement a la baixa sobre alguns països, la qual cosa posa de manifest que encara hi ha
vulnerabilitats i riscos per a l'economia.
En relació amb la Zona Euro, destaca que està passant de
la recessió a la recuperació, de manera que el creixement
augmentarà un 1% el 2014 i un 1,4 % el 2015, fet que suposa una lleugera millora respecte de les previsions de tardor .
No obstant això, la recuperació europea serà desigual.
D'una banda, Alemanya i França creixeran un 1,6 % i un

0,9% aquest any, mentre que l'any que l'avanç serà d'un
1,4% i un 1,5%, respectivament. Així mateix, destaca el
ritme de Regne Unit, el PIB registrarà taxes del 2,4 % i del
2,2% en aquest període. Per l'altre costat , el repunt més
moderat tindrà lloc entre les economies que estan experimentant tensions, com és el cas d’Itàlia i Espanya. Les dues
economies creixeran un 0,6% el 2014, mentre que el 2015
Espanya registrarà un 0,8% i Itàlia un 1,1 %.
El FMI destaca la millora de les expectatives de creixement
del nostre país, per sobre de la resta de països de la Zona
Euro, elevant en 4 dècimes les previsions realitzades el passat mes d'octubre per 2014 i en 3 per al 2015 .
En línies generals, opina que l'elevat nivell de deute, tant
públic com privat, així com la persistència de la fragmentació
financera frenaran la demanda interna, mentre que les exportacions contribuiran en major mesura al creixement.

PREVISIONS DE CREIXEMENT DELS PRINCIPALS PAÏSOS DESENVOLUPATS

Lloc
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2014

Revisió respecte
de les últimes
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2,8

2015
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de les últimes
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3,0

0,2

-0,4

Regne Unit

2,4

0,6

2,2

0,2

Zona Euro

1,0

0,1

1,4

0,1

Alemania

1,6

0,2

1,4

0,1

França

0,9

0,0

1,5

0,0

Itàlia

0,6

-0,1

1,1

0,1

Espanya

0,6

0,4

0,8

0,3
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En aquest context, el FMI estableix les seves prioritats per
mantenir el creixement i dissipar els riscos de les economies
avançades i, de manera particular, en els països de la Zona
Euro:
•
Evitar un replegament prematur de la política monetària
acomodatícia .
•
Finalitzar el sanejament dels balanços.
•
El Banc Central Europeu ha de plantejar mesures addicionals, com el subministrament de liquiditat a més llarg
termini, per apuntalar la demanda i reduir la fragmentació financera.
•
Sanejar els balanços bancaris a través del programa de
revisió que està duent a terme el BCE i recapitalitzar
aquells bancs més febles.

•

Concloure la unió bancària, per tal de consolidar la confiança, reactivar el crèdit i trencar el vincle entre les entitats bancàries i els governs.
•
Aplicar reformes estructurals addicionals per promoure
la inversió i millorar les perspectives.
En conclusió, Espanya mantindrà el 2014 un creixement
econòmic inferior a la mitjana dels països de la Zona Euro.
No obstant això, des de l'últim informe publicat a l'octubre
passat, aquesta institució ha millorat substancialment les
seves perspectives per a l'economia espanyola, que en la
seva opinió, creixerà un 0,6 % aquest any, és a dir, el triple del previst anteriorment . Així mateix, el 2015, l'avanç
d'Espanya es podria situar en el 0,8 %.

