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L’economia catalana creix un 3,3% el tercer  

trimestre, mig punt més que en el segon  
   

 L’economia catalana creix a taxes elevades, però va moderant paulatinament el ritme 
d’acceleració. 
 

 Les previsions de creixement anual per al 2015 i 2016 es mantenen constants en el 3% i 
2,8%, però l’any que ve els riscos augmenten.  
 

 La recuperació pot ser curta si no se segueixen adoptant polítiques i reformes que 
enforteixen el nostre potencial de creixement a llarg termini.  

 

Barcelona, 28 d’octubre de 2015.- L’economia catalana ha continuat amb l’intens procés 
d’expansió iniciat l’any passat, però està moderant paulatinament el ritme d’acceleració respecte al 
màxim que es va assolir el primer trimestre de 2015. Segons estimacions de la Cambra i AQR-
Lab de la UB, el PIB català ha crescut un 0,8% el tercer trimestre de 2015 respecte al trimestre 
anterior. Els creixements registrats en el segon i primer trimestre van ser del 0,9% i de l’1%, 
respectivament.  
 
D’acord amb aquesta estimació, el creixement interanual del PIB del tercer trimestre ha 
escalat fins al 3,3%, mig punt per sobre del creixement registrat el trimestre anterior, que va ser 
del 2,8% segons l’Idescat, i podria arribar al 3,4% el quart trimestre segons apunten els indicadors 
avançats. Des del segon trimestre de 2007 no s’assolia una xifra de creixement tan elevada a 
Catalunya. 
 
Aquesta evolució està sent molt similar a la seguida per l’economia espanyola. L’estimació per al 
tercer trimestre feta pel Banc d’Espanya és un creixement intertrimestral del 0,8%, idèntica a la 
nostra estimació per a Catalunya. Pel que fa a la variació interanual, l’estimació del Banc 
d’Espanya és un 3,4% i la nostra per a Catalunya un 3,3%.  
 
Per tant, l’economia catalana i espanyola evolucionen de forma similar el tercer trimestre: el 
creixement interanual segueix a l’alça mentre que el creixement intertrimestral —que marca el 
ritme d’acceleració—  es va frenant paulatinament.  
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Les perspectives empresarials registren un nou màxim el quart trimestre, però 

moderen el ritme d’acceleració  

 

L'Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEH), que elaborem conjuntament la Cambra de 

Comerç de Barcelona i l’Institut d’Estadística de Catalunya a partir d’una enquesta a més de 3.000 

empreses, mostra que les perspectives empresarials en el quart trimestre de 2015 registren 

un nou màxim històric, però a la vegada es modera el ritme d’augment. De fet, entre el tercer 

i el quart trimestre, l’índex ha augmentat només en 0,5 punts, mentre que el trimestre anterior ho 

havia fet en 1,7 punts. Ara bé, la millora el quart trimestre a Catalunya encara és superior a la 

registrada pel conjunt d’Espanya, on només ha augmentat en 0,3 punts. Això vol dir que les 

empreses ubicades a Catalunya són més optimistes que el conjunt d’empreses espanyoles 

respecte a la seva evolució actual i futura de la marxa dels negocis. 

  

Aquests resultats són coherents amb les nostres previsions de creixement per al quart trimestre de 

2015, que apunten a una lleugera moderació del creixement intertrimestral (des del 0,8% el tercer 

trimestre fins al 0,7% el quart) i, per tant, la previsió de creixement interanual del PIB augmenta 

des del 3,3% el tercer trimestre fins al 3,4% el quart.  

 

 
 

 
Mantenim estables les nostres previsions de creixement del PIB per al 2015 i 2016, 

però amb perspectiva baixista per a l’any vinent    

 

Per primera vegada en els darrers cinc informes de conjuntura, mantenim estable la nostra 

previsió de creixement per al 2015 en el 3%.  

 

El canvi de perspectives mundials no fa variar les nostres previsions sobre l’economia 

catalana, perquè considerem que l’efecte negatiu d’una possible desacceleració de les 

exportacions es veurà compensat pels efectes expansius de la caiguda del preu del petroli i 

d’una probable depreciació de l’euro com a conseqüència de la pujada de tipus als EUA. 

 

Per al 2016, preveiem una desacceleració del ritme de creixement de dues dècimes, fins al 

2,8%, i no descartem futures revisions a la baixa. Cal tenir en compte que l’impuls que va 
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generar el procés de recuperació accelerat fa uns mesos, estava relacionat amb factors temporals 

externs que a mesura que passen els trimestres van perdent força. 

 

Com a resultat d’això, tots els components de la demanda interna registraran el 2016 un 

creixement una mica inferior al de l’any anterior, si bé continuaran sent dades molt positives. Per 

exemple, el consum privat podria créixer un 3% el 2015 i un 2,9% el 2016, mentre que la inversió 

passaria de créixer un 4,7% aquest any a un 4,5% el vinent.  

 

Pel que fa a la demanda externa, també preveiem una lleugera moderació en el ritme de 

creixement de les exportacions, en sintonia amb la desacceleració del comerç mundial, i un menor 

increment de les importacions com a resultat del menor dinamisme de la demanda interna.  

 

Des del punt de vista de l’oferta, el sector que registrarà el creixement més vigorós serà el de la 

construcció, si bé la seva contribució al creixement global serà reduïda a causa de la pèrdua de 

pes de la construcció els darrers anys: que ha passat de representar el 12% del VAB català el 

2007 a ser només el 5% el 2014. També es preveu que, a diferència del que ha succeït l’any 2015, 

el creixement de la indústria s’acceleri el 2016, mentre que el dels serveis es podria moderar. 

 

Fruit d’aquest menor creixement global, la taxa de creació d’ocupació també podria baixar unes 

dècimes, passant del 3,1% el 2015 al 2,8% el 2016, situant-se bastant en línia amb el PIB. Això 

indica que no hi hauran augments de la productivitat globals aquests dos anys. 

 

 
 
Les bones perspectives que atribuïm a l’economia catalana per al 2015 i 2016 són el resultat de 

factors d’impuls externs favorables (baixos preus de l’energia, tipus de canvi favorable, política 

monetària expansiva), i també d’un procés d’ajustament que ha aconseguit estabilitzar l’economia 

espanyola i catalana al llarg dels últims anys. Alguns dels desequilibris més importants (pèrdua de 

competitivitat, dèficit exterior, estancament de la productivitat) s’han corregit, encara que sigui de 

manera parcial. 

 

Data d’actualització: Octubre 2015

(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)

2014 2015 2016

Producte Interior Brut 1,5% 3,0% 2,8%

Consum Privat 2,5% 3,0% 2,9%

Consum Públic 1,2% 1,9% 1,0%

Formació Bruta de Capital 4,3% 4,7% 4,5%

Exportacions 4,2% 5,4% 5,2%

Importacions 8,1% 6,2% 6,0%

VAB agricultura 1,0% 3,1% 2,5%

VAB indústria 1,5% 2,4% 2,7%

VAB construcció -1,6% 3,7% 3,9%

VAB serveis 1,8% 3,0% 2,7%

Índex Preus Consum (base 2011) 1,7% 0,1% 0,4%

Ocupats 2,1% 3,1% 2,8%
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Ara bé, algunes d’aquestes millores tenen un component cíclic i es podrien revertir en el futur. De 

fet, el creixement de la productivitat s’està alentint a mesura que augmenta l’ocupació i la 

demanda externa ja ha deixat de representar una contribució positiva al creixement.  

 

 

En resum, les xifres a curt termini són bones, però els factors de fons de l’economia 

catalana i espanyola no han millorat suficientment. Per tant, cal continuar amb el procés de 

transformació econòmica que enforteixi el nostre potencial de creixement a llarg termini i 

faci sostenible la recuperació econòmica. Calen més polítiques i reformes estructurals que 

aprofundeixin en la capacitat per millorar la productivitat i la creació d’ocupació, perquè 

sinó la recuperació serà curta. El nou govern que surti de les eleccions el proper 20 de 

desembre tindrà la responsabilitat d’encarar aquest repte. 

 
 
 
 
  
 

  http://premsa.cambrabcn.org 

@presscambrabcn  #Cambrabcn 
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