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Previsions Comissió Europea

D'acord amb les previsions de primavera de la Comissió Europea, l'economia espanyola registrarà
una contracció sense precedents enguany, a causa de les fortes mesures de confinament
adoptades com a resposta a la covid-19. S'espera, d'altra banda, un rebrot l'any que ve, una
vegada que les restriccions es vagin aixecant, encara que serà desigual per sectors i la recuperació
del PIB no serà completa en l'horitzó de previsió.
En aquest sentit, les mesures econòmiques adoptades per a limitar la pèrdua d'ocupació i per a fer
costat al sector empresarial esmorteiran part de l'impacte de la crisi. No obstant això, la taxa
d'atur es preveu que augmenti significativament en 2020, i que només una part d'aquest
increment es reverteixi en 2021.
Segons la Comissió l'economia espanyola es trobava en una fase de moderació abans de l'esclat
de la crisi del covid-19. En 2019, el PIB va augmentar un 2,0% i es preveia un augment menor,
del 1,6% per a enguany.
El brot de la pandèmia a Espanya el mes de març, va fer que es prenguessin mesures de
confinament molt estrictes, les quals tindran un impacte sense precedents en l'activitat
econòmica, fonamentalment en el sector de serveis. Sota el supòsit que les mesures graduals de
desconfinament comencin a aplicar-se a meitat de maig, s'espera que l'economia espanyola
experimenti una contracció del PIB més profunda en el segon trimestre de 2020. L'activitat en el
sector industrial podria reprendre's més ràpid que en el sector serveis, dins del qual es veurien
més afectades les activitats relacionades al comerç i el turisme (transport, alimentació i
hostaleria). No obstant això, les disrupcions en les cadenes globals de valor, així com la menor
demanda, també afectaran la normalització de la indústria.
En definitiva, la Comissió preveu que el PIB en 2021 serà aproximadament un 3,0% menor que el
del 2019.
D'altra banda, s'estima que a més dels efectes sobre el nivell d'activitat, la contracció del consum
privat sigui superior a la reducció de la renda disponible de les llars, amb el consegüent increment
de la taxa d'estalvi, que passaria del 7,4% al 14,0% en 2020, i al 10,5% en 2021.
Així mateix la Comissió estima un fort impacte de la crisi en les finances públiques, per la caiguda
de la recaptació (impostos) i l'augment de la despesa (ocupació i sanitat). D'aquesta forma, el
dèficit públic assolirà el 10% del PIB enguany, i el 7,0% en 2021. L'increment del dèficit
juntament amb la forta contracció del PIB, faran que el nivell de deute públic pugi des del 95%
en 2019, fins al 116% en 2020 (amb una lleu reducció fins al 114% en 2021).
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Previsions econòmiques per a Espanya
Taxa de variació anual
PIB

2019

2020

2021

2,0

-9,4

7,0

Consum privat

1,1

-10,7

8,9

Consum públic

2,3

5,8

-0,4

FBCF

1,8

-20,7

10,3

Exportacions

2,6

-19,8

11,9

Importacions

1,2

-21,1

12,4

Demanda domèstica

1,4

-9,2

6,7

Ocupació

2,3

-8,7

6,1

Taxa d'atur (%)

14,1

18,9

17,0

IPC harmonitzat

0,8

0,0

1,0

Dèficit públic (% del PIB)

-2,8

-10,1

-6,7

Deute públic (% del PIB)

95,5

115,6

113,7

Font: Comissió Europea.

Per a més detalls, consultar:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf (anglès)
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Previsions Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

L’AIReF, en el seu Informe sobre l'Actualització del Programa d'Estabilitat estableix dos escenaris
macroeconòmics i fiscals davant les circumstàncies actuals.
En l'escenari menys advers en el qual els resultats epidemiològics permetrien començar a relaxar
les restriccions en la segona meitat del mes de maig, el dèficit de les AAPP se situaria en el 10,9%
del PIB en 2020. En un escenari més advers en el qual les mesures de confinament i restricció de
les activitats econòmiques es prolonguen un mes més, el dèficit de 2020 se situaria en el 13,8%
del PIB.
D'altra banda, l’AIReF inclou projeccions de dèficit per a 2021 que situarien el saldo de les AAPP
en el -7,5% del PIB en el primer escenari i en el -9,4% del PIB en el segon.
D'aquesta forma, en l'escenari menys advers, el PIB cauria un 8,9% en 2020, per a créixer un
4,6% en 2021; mentre que en l'escenari més advers la caiguda de 2020 arribaria al 11,7% per a
recuperar-se i créixer un 5,8% en 2021.
En tots dos escenaris, l’AIReF considera que l'economia espanyola presenta algunes
característiques estructurals que faran que la recuperació sigui lenta i gradual, de manera que es
trigarà molts trimestres a recuperar el nivell de PIB anterior.
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Finalment, en matèria de sostenibilitat, l’AIReF projecta un augment en la ràtio de deute sobre
PIB d'entre 20 i 27 punts l'any 2020, i d'altres 2 punts addicionals en 2021, situant la ràtio de
deute sobre PIB en un rang entre el 115 i el 122% en 2020 i entre el 117 i el 124% en 2021.

Per a més detalls, consultar:
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/05/Informe-APE/FINALInforme_APE-20202021.pdf (castellà)

