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El PIB creixerà el 2% el primer trimestre de 2015 
i el 2,5% en el conjunt de l’any 
   

 Segons estimacions de la Cambra i l’equip d’AQR-Lab de la UB, l’economia catalana 

hauria crescut l’1,3% el 2014 gràcies a l’acceleració que ha registrat el quart trimestre 

de 2014 (1,8% interanual i 0,6% intertrimestral).  

 Catalunya serà una de les comunitats més beneficiades el 2015 pels factors d’impuls 

externs: depreciació de l’euro, tipus interès baixos i caiguda del preu de petroli.  

 

Barcelona, 25 de febrer de 2015.-   

 

El ritme de creixement de l’economia catalana s’ha accelerat força el quart trimestre de 

2014, fins i tot més que al conjunt d’Espanya. 

 
Segons estimacions de la Cambra i de l’equip AQR-Lab de la UB, el PIB català ha crescut el 0,6% 
intertrimestral el quart trimestre, dues dècimes més que l’avanç publicat per la Generalitat. Els 
darrers indicadors econòmics ens diuen que l’economia catalana ha superat les expectatives i s’ha 
comportant millor del que es preveia. D’acord amb aquestes estimacions, el creixement interanual 
del PIB passaria de l’1,3% el tercer trimestre a l’1,8% el quart trimestre de 2014, la xifra més 
elevada des de principis de 2008. En el conjunt de l’any 2014, el PIB català hauria crescut 
l’1,3%, pràcticament el mateix que l’economia espanyola (1,4%).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
En comparació amb Espanya, Catalunya hauria crescut una mica menys el quart trimestre (1,8% 
interanual enfront el 2,0% avançat per l’INE), però hauria accelerat més el seu creixement perquè 
la variació intertrimestral avança més de pressa.  
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El balanç de l’economia catalana el 2014 ens han deixat cinc bones notícies:  
 

1) La primera és que l’economia catalana ha creat ocupació el 2014, per primera vegada des 
de l’inici de la crisi. 

 

2) La segona és que la indústria consolida la recuperació i comença a crear ocupació, 
gràcies sobretot als bons resultats obtinguts pel sector exterior català.  

 

3) La tercera és que la construcció ha posat fi a la recessió, després de 7 anys consecutius 
en retrocés. El VAB del sector ha registrat el darrer trimestre de 2014 el primer avenç 
positiu des del 2008.  

 

4) La quarta és que les vendes al comerç han crescut lleugerament el 2014, per primera 
vegada des de l’inici de la crisi.  

 

5) La cinquena bona notícia són els bons resultats que ha registrat el turisme gràcies a 
l’increment del turisme estranger i a la recuperació del turisme estatal. El nombre de 
turistes estrangers ha augmentat un 7,6%, i la despesa associada un 6,7%. 

 

 

Catalunya està registrant un millor comportament que el conjunt d’Espanya, segons els 

principals indicadors econòmics:  

 
 Tant l’ocupació com l’exportació han crescut més a Catalunya que a Espanya el 

darrer trimestre de 2014 i també en el conjunt de l’any. L’exportació ha crescut un 
5,5% el quart trimestre de 2014, per sobre del 4,3% del conjunt d’Espanya; i el nombre 
d’afiliats a la Seguretat Social també ha registrat un augment lleugerament superior a 
Catalunya que a Espanya  (2,7% enfront 2,5% el quart trimestre de 2014). 

 
 Catalunya està creant ocupació industrial més ràpidament que Espanya. El quart 

trimestre de 2014 va créixer un 6% a Catalunya, enfront del 4,2% al conjunt de l’Estat. La 
producció industrial també creix lleugerament a Catalunya el darrer trimestre de l’any 
(0,6%), mentre que cau a Espanya (-0,04%).  

 
 La construcció d’habitatges s’està recuperant més ràpidament a Catalunya, atès que 

creix el 15% acumulat fins al novembre a Catalunya, davant del 2% a Espanya. La 
licitació oficial també creix més a Catalunya el 2014: un 94% pel 33% estatal. 

 
 Les vendes durant la temporada de Nadal han anat millor a Catalunya. Les vendes de 

comerç al detall han crescut per sobre del 4% a Catalunya, mentre que a Espanya només 
han augmentat un 2,3% el quart trimestre.  

 
 Catalunya atrau més turisme estranger que Espanya. El nombre de turistes estrangers 

ha augmentat un 11,5% a Catalunya el quart trimestre de 2014, mentre que a Espanya ha 
crescut un 5,9%.  

 
 El crèdit al sector privat cau menys a Catalunya: un 2% en el quart trimestre, quatre 

dècimes menys que a l’Estat. En creació neta d’empreses, en canvi, l’evolució és força 
positiva a Catalunya però lleugerament inferior que al conjunt d’Espanya. 
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La previsió de creixement del PIB per al 2015 es revisa a l’alça fins al 2,5%  
 
L’Índex de Confiança Empresarial de Catalunya mostra una millora generalitzada de les 
perspectives empresarials per al primer trimestre del 2015 i, a més, amplia la distància respecte a 
l’indicador per al conjunt d’Espanya. 
 
Aquests resultats són coherents amb les nostres previsions de creixement per al primer i segon 
trimestre de 2015, que apunten a un augment del PIB del 2% interanual el primer trimestre de 
2015 i del  2,3% el segon trimestre. En taxes de creixement trimestral, això representa un 
augment del 0,7% tant en el primer com en el segon trimestre de 2015. Per tant, el ritme de 
creixement de l’activitat s’accelerarà encara més el primer trimestre de 2015 i es mantindrà en 
aquest nivell durant el segon trimestre. 
 
Com a resultat del bon comportament que està mostrant l’economia catalana, hem revisat quatre 
dècimes a l’alça les nostres previsions de creixement anual per al 2015, fins al 2,5%. El consum 
privat i la inversió seran els pilars del creixement. 
 

 
Catalunya serà una de les comunitats més beneficiades pels factors d’impuls externs 
 
Hem analitzat com poden afectar a les diferents comunitats autònomes els tres factors externs 
d’impuls de l’activitat durant el 2015:  

 La depreciació de l’euro afectarà més a aquelles comunitats que exporten un major 
percentatge del seu PIB a països de fora de l’eurozona. Catalunya és la cinquena comunitat 
amb un major percentatge: el 15% del PIB. Per davant només hi ha Navarra, el País Basc, 
Múrcia i Galícia. 

 Els tipus d’interès en mínims històrics beneficiarà més a aquelles comunitats que tenen un 
major volum de crèdit públic i privat. Catalunya és la segona comunitat amb un major 
percentatge de crèdit sobre el PIB, un 151%, només per darrera de la Comunitat de Madrid. 

 La intensa baixada del preu del petroli afectarà especialment a aquelles comunitats que 
són més intensives en consum energètic. En aquest cas, Catalunya està entorn a la mitjana 
estatal, amb un consum energètic equivalent a l’1,1% del PIB.  

  http://premsa.cambrabcn.org                                        @presscambrabcn   #cambrabcn 

Data d’actualització: Febrer 2015

2013 2014 (E) 2015 (P)

PIB -0,5 1,3 2,5

Consum privat -2,2 1,7 2,7

Consum públic -3,5 0,5 0,3

Formació Bruta de Capital -5,2 1,3 3,4

Exportacions 1,0 4,1 4,8

Importacions -1,4 5,2 5,8

VAB agricultura 3,7 -2,4 3,2

VAB indústria 1,0 1,1 2,8

VAB construcció -6,7 -3,3 0,5

VAB serveis -0,4 2,0 2,8

Índex de preus de consum 1,7 0,1 0,8

Ocupats -2,0 2,1 3,1

(E) Estimació i (P) Previsió

Font: Idescat (any 2013) i Grup de Recerca AQR (UB) (anys 2014 i 2015)

Previsions macroeconòmiques per a l’economia catalana
(En taxes de variació anual)

http://premsa.cambrabcn.org/

