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1. Índex 

1. Evolució de l’economia catalana el primer 

trimestre del 2015.  

2. Previsions de creixement per al segon i 

tercer trimestre del 2015. 

3. Revisió del quadre de previsions per als 

anys 2015 i 2016. 
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PIB. Corregit d’estacionalitat                  
(Taxa de variació anual, en %).  

2. Evolució del PIB de Catalunya 

• L’estimació de 

creixement del PIB del 

1T és del 2,2%, superior 

a l’1,9% del quart 

trimestre de 2014.  

• La previsió de 

creixement del PIB del 

2T s’accelera fins al 

2,4% i en 3T pot arribar 

al 2,9%. 

Estimació-previsió  

L’economia manté un ritme 

d’acceleració molt alt i 

constant, fet que li permetrà 

superar la barrera de 

creixement del 3% interanual 

durant aquest any.  
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3. PIB a Catalunya i Espanya 

• L’economia catalana evoluciona de forma similar a l’espanyola, amb un grau 

d’acceleració elevat i taxes de creixement interanual superiors al 2% en el primer 

trimestre del 2015. 
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4. Consum privat: es manté com a motor de la 

recuperació 

• Tant les vendes al comerç minorista com les importacions de béns de consum 

segueixen la tònica positiva que van iniciar a finals de l’any 2014, tot assenyalant  

una recuperació intensa del consum privat.  
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5. Ocupació: forta acceleració el 1T 

• El nombre d’afiliats creix el 3,7% el primer trimestre en relació a l’any anterior, superant les 

expectatives. 

• L’hostaleria i la resta de serveis són els que evolucionen millor.  

• A la construcció s’ha perdut el 62% dels afiliats des de l’inici de la crisi i a la indústria el 26%. 
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6. Inversió: es mantenen les bones perspectives 

• La inversió productiva agafa impuls tal com mostra l’augment de la matriculació de 

vehicles industrials (62% interanual el primer trimestre de 2015) 

• Mentre que la inversió en construcció sembla haver tocat fons i podria començar a 

créixer el 2015 segons avança l’indicador de consum de ciment.  
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7. Sector exterior: nou rècord en les 

exportacions de béns i els turistes estrangers 

• El sector exterior està obtenint uns bons resultats, fins i tot millor que al conjunt d’Espanya, 

animats per la depreciació de l’euro i la recuperació econòmica europea.  

• Tant l’exportació de béns com l’entrada de turistes estrangers registra màxims històrics a 

principis de 2015. 
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8. Trets principals del primer trimestre de 2015 

1. El consum es manté com a motor de la recuperació. Actualment el consum 

representa el 55% del PIB català.  

2. L’ocupació creix a tots els sectors, però especialment a l’hostaleria, que ja supera en 

un 7% el nombre d’ocupats de 2008, i a la resta de serveis, que s’aproxima al nivell pre-

crisi. A la construcció encara és un 62% inferior i la indústria un 26% que el 2008. 

3. El segon motor de la recuperació està sent la inversió. La inversió en béns 

d’equipament agafa embranzida mentre que la inversió en construcció sembla haver 

tocat fons. 

4. Tant les exportacions de béns com el turisme es beneficien de la depreciació de 

l’euro i de la recuperació europea. Ambdós indicadors estan em màxims històrics. 

5. El cercle virtuós del creixement econòmic s’ha tancat: va començar l’exportació, li 

va seguir la inversió, i ara ja s’ha traslladat al mercat treball i, finalment, al consum.  
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9. Indicador de confiança empresarial 

harmonitzat (ICH)  

• El segon trimestre de 2015 l’Indicador de Confiança Empresarial registra la millora més 

pronunciada des de l’inici de la sèrie, i amplia el diferencial respecte a l’indicador d’Espanya.  

• La millora és generalitzada per sectors a Catalunya, però sobretot afecta a la construcció i al 

comerç.  

Indicador de confiança empresarial harmonitzat                  
(Índex 2013 IT = 100). Font: Idescat i Cambra 
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10. Previsions econòmiques 2015 i 2016 

Data d’actualització: Abril 2015 

2014 2015 (P) 2016 (P) 

  PIB 1,5 2,7 3,0 

  Consum privat 2,5 2,8 3,0 

  Consum públic 1,2 0,5 0,8 

  Formació Bruta de Capital 4,3 4,6 4,8 

  Exportacions 4,2 5,7 5,5 

  Importacions 8,1 6,2 6,0 

  VAB agricultura 1,0 3,2 2,5 

  VAB indústria 1,5 2,9 3,2 

  VAB construcció -1,6 1,2 2,5 

  VAB serveis 1,8 2,8 3,0 
   

  Índex de preus de consum  0,1 0,1 0,5 

  Ocupats 2,1 3,3 3,1 

(P) Previsió. Les dades d’IPC són mitjanes anuals. 

Font: Idescat (any 2014) i Grup de Recerca AQR (UB) (anys 2015 i 2016) 

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

• Revisem la previsió de 

creixement del 2015, des del 

2,5% al 2,7%. 

• L’ocupació pot créixer un 3,3% 

el 2015, per sobre del 2,1% de 

2014. 

• El consum privat i la inversió 

seran les palanques del 

creixement el 2015. 

• La previsió de creixement del 

PIB per al 2016 s’eleva al 3%. 
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11. Factors d’impuls de l’economia  

FACTORS 

EXTERNS 

 Baix preu petroli 

 Depreciació euro 

 Baixos tipus d’interès 

 Política monetària 

expansiva 

 Política fiscal més laxa 

 Augment de la confiança 

de consumidors i empreses 

 Export.       

Inversió  

Consum 

  

 Ocupació 

FACTORS 

INTERNS 

12 



12. Conclusions  

 L’economia manté un ritme d’acceleració alt i constant, fet que li 

permetrà superar la barrera del 3% interanual durant aquest any.  

 

 El consum privat contribuirà en un 57% al creixement del PIB el 

2015 i la inversió en un 30%. 

 

 Els factors d’impuls interns han iniciat un cercle virtuós del 

creixement que continuarà tot el 2015 i 2016: consum i ocupació. 

 

 Els factors d’impuls externs són temporals. Cal continuar amb 

les polítiques de reforç de la competitivitat i de rigor 

pressupostari.   
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