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Zona euro: previsions del BCE de PIB i inflació
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades del BCE.

PIB Inflació

 El consum i la inversió continuen impulsant el creixement. 

Tant les vendes al detall com la producció industrial van 
mantenir el bon to al gener, amb creixements del 3,3% i del 

3,5% interanual, respectivament. No obstant això, tots dos 

registres són lleugerament inferiors a la mitjana del 4T (3,8% i 

4,2%, respectivament), la qual cosa corrobora el nostre 

escenari de creixement robust però una mica més moderat en 

el 1T.  

 Menor moderació salarial. Els costos salarials per hora van 

créixer el 0,9% intertrimestral en el 4T 2015 (el 0,1% en el 3T). 

Tanmateix, aquest repunt és resultat, en gran part, de la 

devolució del 25% de la paga extra del 2012 als empleats 

públics, com ja va succeir en el 1T. Aquest augment transitori 
dels salaris es repetirà el 2016, quan es retorni el 50% restant. 

Així mateix, al febrer, els salaris pactats en conveni van pujar 

l’1,1% (un 0,7% en el 4T 2015). Per tant, en els propers mesos 

els salaris podrien experimentar increments una mica 

superiors als dels últims anys.  

 Es confirma una reculada de la inflació fins al -0,8% al febrer, 

resultat d’una caiguda dels preus de l’energia més intensa que 

al gener. La inflació subjacent va seguir un camí esperat de 

recuperació gradual i va pujar una dècima, fins a l’1,0%, 

recolzada per la fortalesa del consum de les llars. Malgrat que 
preveiem augments graduals del preu del petroli, la inflació es 

mantindrà en terreny negatiu fins a l’estiu, però després 

repuntarà un cop desaparegui l’efecte esglaó de la davallada 

del preu del cru del passat mes d’agost.   

 El creixement del preu de l’habitatge es manté en el 4T. El 
preu de l’habitatge basat en el valor de transacció de l’INE va 

tancar el 2015 amb un increment notable del 4,2% interanual 

(-0,1% intertrimestral). Preveiem que la tendència a l’alça dels 

preus prosseguirà en els pròxims trimestres. Al gener, les 

compravendes d’habitatges van avançar el 9,8% interanual (en 

l’acumulat de 12 meses). 

Unió Europea 
 

 La demanda interna dóna suport a la recuperació. La 

composició del PIB del 4T 2015 (+0,3% intertrimestral) mostra 

la contribució positiva de la demanda interna (+0,6 p. p.), en 

particular de la inversió (+0,3 p. p.), mentre que la demanda 

externa va restar al creixement (-0,3 p. p.) 

 El BCE preveu fins al 2018 una recuperació una mica més 

lenta. La institució va rebaixar lleugerament les seves 

previsions de creixement per a la zona de l’euro, fins a l’1,4% 

el 2016 i l’1,7% el 2017. EL BCE va al·legar una agudització dels 

riscos de l’economia mundial, l’augment de la volatilitat als 
mercats financers i l’apreciació de l’euro en relació amb la 

resta de socis comercials. Pel que fa a la inflació, va retallar 

significativament la seva previsió per al 2016, fins al 0,1%, per 

una menor recuperació del preu del petroli.  
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Dades previstes del 14 al 20 de març 

14 Zona euro Producció industrial (gen.) 

15 Zona euro Ocupació (4T) 

 França IPC (feb.) 

 Itàlia IPC (feb.) 

 Japó Producció industrial (gen.) 

16 EUA 
IPC (feb.) 
Habitatges iniciats (feb.) 
Declaració del FOMC 

17 Espanya Deute de les AP (gen.)  

 Zona euro IPC harmonitzat (feb.)  

 Japó Balança comercial (feb.)  

18 Espanya 
Crèdits, dipòsits i morositat (gen.) 
Cost laboral (4T) 

 Zona euro Índex de cost laboral (4T) 

 

11-3-16 var. setm. 2016

Tipus 3 mesos Zona euro -0,23 -0,01 -0,09

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

Tipus 1 any Zona euro -0,01 0,02 -0,07

Tipus 10 anys Bund a lemany 0,27 +0,03 -0,36

EUA 1,98 +0,11 -0,29

Espanya 1,49 -0,08 -0,29

$/€ 1,116 0,02 +0,03

Dow Jones 17.213 1,2% -1,2%

Euro Stoxx 50 3.074 1,2% -5,9%

IBEX 35 9.091 3,2% -4,8%

Brent a un mes $/barri l 40,4 4,3% 8,3%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.

Monitor de mercats

 L’Executiu xinès anuncia un objectiu de creixement del PIB 

entre el 6,5% i el 7,0% per al 2016, després d’un avanç del 6,9% 

el 2015. El nostre escenari se situa en la part baixa del rang 

divulgat (6,5%). En aquest sentit, les dades del sector exterior 

alerten sobre l’alentiment del país. Així, les exportacions van 

caure un voluminós 25,4% interanual al febrer. Encara que una 

part considerable va ser conseqüència d’un efecte de calendari 

a causa de les distorsions que genera el canvi de data de les 

festivitats de l’any nou, la caiguda ha estat més pronunciada 

del que s’esperava. Així mateix, en l’agregat del gener i del 

febrer, la producció industrial va augmentar el 5,4% interanual 

(respecte del 6,1% el 2015), i les vendes al detall van créixer el 

10,2%, per sota també del 10,7% del 2015. D’altra banda, la 

inflació es va situar en el 2,3% al febrer, 5 dècimes per damunt 

del registre del gener, afavorida per un fort augment del 

component alimentació. Així i tot, el registre encara se situa 

per sota de l’objectiu del 3%, la qual cosa dóna marge a les 

autoritats monetàries a continuar amb les mesures 

expansives. 

 El Japó, l’única economia avançada que va recular en el 4T 

2015. El PIB del 4T 2015 es va revisar una dècima a l’alça, però 

encara mostra un retrocés del 0,3% respecte del trimestre 

anterior. La dada, que no canvia el 0,5% per al total del 2015, 

reflecteix, no obstant això, una debilitat contínua del consum 

privat. Els indicadors recents mostren la persistència d’aquesta 

situació: la confiança del consumidor del febrer va cedir 2,4 

punts. 

 El BCE sorprèn als mercats. Més enllà de la retallada esperada 

de la taxa de dipòsits fins al -0,4%, el Consell de Govern va 

decidir rebaixar també el tipus de refinançament, del 0,05% al 

0,0%. A més, augmentarà el ritme de compres mensuals 

d’actius en 20.000 milions d’euros, fins als 80.000. En aquest 

sentit, i per esquivar una possible escassedat de deute sobirà 

elegible, es van incloure en el programa de compres els bons 

corporatius. Finalment, va anunciar el llançament de quatre 

noves subhastes de liquiditat a quatre anys, condicionades a la 

concessió de crèdit (TLTRO II), a partir del juny, amb la novetat 

que el cost d’aquest finançament podria ser negatiu per a la 

banca (-0,4%). 

 Els mercats recuperen l’optimisme gràcies a les mesures del 

BCE. Inicialment, les borses van reaccionar amb una certa 

indecisió. Les primeres pujades van revertir després de les 

declaracions de Mario Draghi que no es preveuen rebaixes 

addicionals als tipus. Aquesta mateixa dinàmica es va observar 

en l’euro, que va concloure la jornada apreciant-se, i en els 

rendiments del deute sobirà, que van augmentar 

lleugerament. No obstant això, l’endemà els mercats es van 

decidir per interpretar positivament el conjunt de propostes 

del BCE i van repuntar amb solidesa. 

 


