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Zona euro: previsions del PIB de l’FMI 
Variació anual (%)  

  Previsió 
Var. respecte 

previsió gen-16 

   2015    2016    2017 2016 2017 

Zona euro 1,6 1,5 1,6 -0,2 -0,1 

Alemanya 1,5 1,5 1,6 -0,2 -0,1 

França 1,1 1,1 1,3 -0,2 -0,2 

Itàlia 0,8 1,0 1,1 -0,3 -0,1 

Espanya 3,2 2,6 2,3 -0,1 = 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’FMI (WEO, abril 2016). 

 

 L’índex de confiança empresarial reprèn la sendera ascendent. 

Després de recular lleugerament en el 1T, va augmentar el 

nombre d’empresaris que es mostren optimistes amb el 

trimestre que comença. En concret, el 20,1% de les empreses ho 

són, mentre que el 18,2% preveu un segon trimestre no tan 

favorable. L’economia espanyola, per tant, continua avançant a 
bon ritme. En aquest context, l’FMI ha rebaixat una dècima la 

previsió de creixement del PIB, fins al 2,6% el 2016, la menor 

rebaixa entre les economies europees grans. 

 Es confirma que la inflació es va mantenir en el -0,8% al març, 

com a conseqüència de la caiguda en termes interanuals del 

preu dels carburants, que continua per sota dels registres de fa 

un any malgrat que s’havia recuperat una mica recentment. 

D’altra banda, la inflació subjacent va pujar una dècima, fins a 
l’1,1%, recolzada en el dinamisme del consum privat i la millora 

de les condicions de crèdit. La inflació continuarà en cotes 

negatives fins a l’agost, mes en què estimem que desaparegui 

l’efecte esglaó de l’enfonsament del preu del petroli que va tenir 

lloc el 2015. 

 El deute públic s’incrementa al febrer. El deute del conjunt de 

les AP va augmentar fins als 1.081 milers de milions d’euros. 

L’elevat deute públic recorda la necessitat de continuar amb els 

esforços de consolidació fiscal.  

 El procés de desapalanquejament del sector privat continua. En 

el 4T 2015, es va mantenir la tendència descendent del deute de 
les llars i de les societats no financeres, que es va situar en el 

67,5% i en el 104,6% del PIB, respectivament. La ràtio entre 

l’estoc de deute privat i el PIB continuarà reduint-se en els 

pròxims trimestres, però continuarà sent compatible amb un 

increment dels fluxos de crèdit cap a les famílies i les empreses.     

Unió Europea 

 L’FMI rebaixa lleugerament les seves previsions de creixement 
per a la zona de l’euro. La institució preveu un creixement 

moderat, de l’1,5% el 2016 i de l’1,6% el 2017, d’acord amb el 

que preveia a l’informe del gener i amb les nostres previsions. 

Segons l’FMI, una demanda externa més dèbil es compensarà 

amb la recuperació de la demanda interna, que al seu torn es 

recolzarà en el baix preu del petroli, una modesta expansió 
fiscal i unes condicions financeres favorables. Per països, 

destaca la rebaixa de la previsió de creixement d’Itàlia, que ja 

va ser més feble el 2015.  

 La producció industrial es va alentir al febrer a la zona de 

l’euro. El ritme de creixement de l’índex de producció industrial 

es va reduir al 0,9% interanual, després del rebot del gener 

(3,0% interanual). Preveiem que la indústria continuarà una 

lenta recuperació en els pròxims mesos, amb el suport d’una 

millora de la demanda interna i internacional. 
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Dades previstes del 18 al 24 d’abril 

18 Espanya Crèdits, dipòsits i morositat (feb.) 

19 Zona euro Balança de pagaments (feb.) 

 EUA Habitatges iniciats (mar.) 

20 EUA Venda d’habitatges de segona mà (mar.) 

 Japó Balança comercial (mar.) 

21 Espanya 

Indicador d’actividad dels serveis (feb.) 
Xifra de negocis de la indústria (feb.) 
Entrada de comandes de la indústria (feb.) 
Comerç exterior (feb.) 

 Zona euro 
Consell de Govern del BCE 
Avanç de la confiança del consumidor (abr.) 

22 Zona euro  PMI compost (abr.) 

 Alemanya PMI compost (abr.) 

 França PMI compost (abr.) 

 

15-4-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,25 0,00 -0,12

EUA 0,63 +0,00 +0,02

Tipus 1 any Zona euro -0,01 0,00 -0,07

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,13 +0,03 -0,50

EUA 1,75 +0,04 -0,52

Espanya 1,50 -0,02 -0,27

$/€ 1,128 -0,01 +0,04

Dow Jones 17.897 1,8% 2,7%

Euro Stoxx 50 3.054 4,9% -6,5%

IBEX 35 8.851 5,0% -7,3%

Brent a un mes $/barri l 43,1 2,8% 15,6%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.
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FMI: previsions del PIB per al 2016 i el 2017
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 L’FMI rebaixa les seves previsions i deixa el creixement global 

en el 3,2% el 2016 i en el 3,5% el 2017 (abans, en el 3,4% i el 
3,6%). La recuperació mundial s’ha afeblit, pressionada per 

l’augment de les turbulències financeres, la preocupació per la 

transició de model econòmic a la Xina i el deteriorament 

d’alguns emergents, entre els quals destaquen els dependents 

del preu de les matèries primeres. En aquest context de més 

feblesa, l’FMI assenyala amb més claretat que en ocasions 

anteriors la necessitat de reformes estructurals, tant en els 
avançats com en els emergents. Per països, els EUA continuen 

liderant la recuperació de les economies avançades (2,4% el 

2016), la previsió per a la zona de l’euro se situa en l’1,5% i 

l’estimació per al Japó contempla un dèbil 0,5% (i un -0,1% el 

2017). Entre els emergents, la institució va millorar lleugerament 

les expectatives de la Xina (6,5% el 2016 i 6,2% el 2017), tot i que 
amb un risc a la baixa, i agreuja les reculades previstes per al 

2016 a Rússia (-1,8%) i al Brasil (-3,8%). 

 El PIB de la Xina va avançar de manera significativa en el 1T 

2016. L’economia xinesa va créixer el 6,7% interanual en el 

primer trimestre (6,8% en el 4T 2015), lleugerament per sota de 

les nostres previsions, però en consonància amb les del mercat. 

Així mateix, les dades d’activitat del març mostren una certa 

millora. Així, la producció industrial va avançar un considerable 

6,8% interanual, per damunt del 5,4% de l’agregat de gener i 
febrer. Tot plegat hauria de calmar les preocupacions sobre un 

possible hard landing del gegant asiàtic.  

 L’avanç de l’IPC subjacent dels EUA va afluixar lleugerament, 

tot i que encara marca ascensos importants. En concret, la 

inflació subjacent es va situar en el 2,2% al març, una dècima per 

damunt del registre del febrer. En termes intermensuals (amb la 

sèrie ajustada estacionalment), l’IPC subjacent va augmentar el 

0,1%, el menor avanç des de l’agost. D’altra banda, l’IPC general 

va créixer el 0,9% interanual (1,0% al febrer). 

 Les borses internacionals han contrarestat totes les pèrdues 

del 2016. Els índexs MSCI World, S&P 500 i FTSE 100 superen ja 

lleugerament el nivell del començament de l’any. L’Eurostoxx 50, 
endarrerit, se situa un 6% por sota del registre de l’inici de 2016. 

Els principals catalitzadors d’aquesta acceleració han estat el 

repunt de les matèries primeres i les dades macroeconòmiques 

de la Xina. Però el sector bancari també ha estat un suport 

important, especialment per l’acord de la banca italiana per 

sanejar els seus balanços.  

 Els països productors de crus no arriben a un acord i el petroli 

comença la setmana amb caigudes. La cimera de Doha del cap 
de setmana no va aconseguir consensuar un pla d’acció 

coordinada per limitar l’oferta de cru. Això ha desembocat en 

davallades del preu del petroli, properes al 6% a l’obertura, que 

van situar la cotització vora els 41 dòlars per barril Brent.  


