L’economia catalana creixerà un 2,7% el 2015
i un 3% el 2016
 Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, l’economia catalana ha crescut
el 2,2% el primer trimestre de 2015, tres dècimes més que el trimestre anterior.
 L’economia catalana manté un ritme d’acceleració alt i constant, fet que li permetrà
superar la barrera del 3% interanual durant aquest any.

Barcelona, 30 d’abril de 2015.L’acceleració que detectàvem a finals de 2014 ha continuat amb força durant els primers
mesos del 2015
Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, el PIB català ha crescut el 0,7%
intertrimestral el primer trimestre, idèntic al del quart trimestre de 2014. L’element clau que explica
l’evolució positiva del PIB tant a Catalunya com a Espanya està sent la demanda interna, ja que el
sector exterior segueix tenint una aportació negativa, si bé cada cop és menor. D’acord amb
aquestes estimacions, el creixement interanual del PIB passaria de l’1,9% el quart trimestre de
2014 al 2,2% el primer trimestre de 2015, la xifra més elevada des de principis de 2008.
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Balanç de l’economia catalana el primer trimestre de 2015


El principal motor de la recuperació està sent el consum privat, que representa el
55% del PIB català. El bon comportament de l’índex de comerç al detall des de finals de
l’any passat confirma l’evolució positiva del consum. També cal destacar que les vendes al
comerç evolucionen millor a Catalunya que al conjunt d’Espanya.



El principal determinant del consum està sent l’ocupació. El nombre d’afiliats a la
seguretat social repunta un 3,7% el primer trimestre de 2015 en comparació amb el mateix
trimestre de l’any anterior. Aquest creixement ha sorprès per la seva intensitat. Tanmateix,
si comparem respecte a la situació a l’inici de la crisi:
a) L’hostaleria ja supera en un 7% el nivell d’ocupació de 2008; i la resta de serveis
està a punt d’igualar-ho.
b) La construcció encara té un nivell d’ocupació un 62% inferior al de 2008 i la
indústria un 26% inferior.
c) El comerç es troba en una situació intermèdia. El primer trimestre de 2015 el nivell
d’ocupació se situa un 14% per sota del de 2008.



El segon motor de la recuperació està sent la inversió productiva. Els indicadors
parcials apunten que la inversió en béns d’equipament està agafant embranzida i que la
caiguda de la inversió en construcció ha tocat fons. Així, la matriculació de vehicles
industrials creix un 62% interanual el primer trimestre, mentre que el consum de ciment
comença a registrar les primeres taxes positives des de l’inici de la crisi.



El sector exterior està obtenint uns bons resultats, fins i tot millor que al conjunt
d’Espanya, animat per la depreciació de l’euro i la recuperació econòmica europea.
Tant l’exportació de béns com l’entrada de turistes estrangers a Catalunya està en nivells
màxims històrics. Les exportacions han crescut un 1,9% acumulat els primers dos mesos
de l’any, mentre que a Espanya les exportacions s’han estancat en el mateix període. Per
mercats, destaca el creixement de les exportacions al Regne Unit (+18% interanual en
mitjana els primers dos mesos), als Estats Units (19,3%) i als països asiàtics (17,2%).

La previsió de creixement del PIB per al 2015 puja al 2,7% i la de 2016 se situa en el 3%
L’Índex de Confiança Empresarial de Catalunya, que elaboren conjuntament l’Idescat i la Cambra,
registra l’augment més important des de l’inici de la sèrie i, a més, amplia la distància respecte a
l’indicador per al conjunt d’Espanya.
Aquest resultat és coherent amb la nostra previsió de creixement per al segon i tercer trimestre de
2015, que apunta a un augment del PIB del 2,4% interanual el segon trimestre de 2015 i del 2,9%
el tercer trimestre (0,8% i 0,75 en taxes intertrimestrals). Per tant, l’economia catalana manté un
ritme d’acceleració alt i constant, fet que li permetrà superar la barrera del 3% interanual durant
aquest any.
Com a resultat del bon comportament que està mostrant l’economia catalana, la previsió de
creixement per al 2015 s’ha revisat dues dècimes a l’alça, fins al 2,7%. El consum privat i la
inversió seran els pilars del creixement. El consum explicarà el 57% del creixement d’aquest
any, i la inversió un 30%. Fruit d’aquest major creixement global, la taxa d’ocupació també
s’accelerarà fins al 3,3%.
Per sectors d’activitat, destaca sobretot el sector industrial i el sector serveis amb una previsió
d’increments del 2,9% i del 2,8%, respectivament. En el cas de la construcció, s’espera que el
2015 sigui el primer any des de l’inici de la crisi econòmica amb una taxa de variació positiva.
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Per al 2016, les nostres previsions apunten a una consolidació i manteniment del
creixement assolit el 2015, amb una taxa del PIB del 3%, tres dècimes superior a la previsió
per a l’any actual.
Els factors d’impuls externs són temporals, per això cal continuar amb les polítiques de
reforç de la competitivitat i de rigor pressupostari
Els factors sobre els quals es recolza aquesta recuperació són tant externs com interns. Entre els
factors interns cal assenyalar principalment dos: una política fiscal més laxa i la renovada
confiança econòmica, tant d’empreses com de consumidors.
La millora de les perspectives econòmiques i el favorable comportament del mercat treball, ha fet
que les famílies tornin a consumir i redueixin la taxa d’estalvi-precaució que havia augmentat
durant els anys de recessió. Així mateix, les empreses estan començant a invertir descomptant
creixements futurs de l’activitat.
Per tant, l’economia catalana sembla haver entrat en un cercle virtuós, on les millors
expectatives, baixos tipus d’interès i major ocupació acceleren la demanda interna que,
alhora, genera més ocupació.
Els factors externs que impulsen el creixement són ja coneguts: baix preu del petroli, depreciació
de l’euro i baixos tipus d’interès, als que se suma política d’expansió monetària del BCE. Ara bé,
aquests factors són temporals, per això cal continuar impulsant reformes que permetin reforçar la
competitivitat i seguir amb la política de rigor pressupostari per garantir la sostenibilitat dels
comptes públics a mitjà termini.

Previsions macroeconòmiques per a l’economia catalana
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(P) Previsió. Les dades d’IPC són mitjanes anuals.
Font: Idescat (any 2014) i Grup de Recerca AQR (UB) (anys 2015 i 2016)
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