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El PIB català creixerà un 3,5% el primer trimestre 

de 2016, dues dècimes menys que en el quart   
   

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

 El 2015 el PIB ha crescut el 3,2%, més del doble de l’any anterior, i el 2016 ho farà unes 
dècimes per sota. 

 

 La prioritat dels partits polítics hauria de ser pactar una agenda de reformes 
econòmiques per consolidar la incipient recuperació.  

 
Barcelona, 27 de gener de 2016.- L’economia catalana ha registrat l’any 2015 un creixement del 
3,2% anual, més del doble del registrat l’any 2014. Ara bé, estem en uns nivells tan elevats de 
creixement que és normal que les taxes de variació trimestrals es vagin moderant lleugerament. 
 
Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, el quart trimestre de 2015 el PIB català ha 
crescut un 0,8% respecte al trimestre anterior. El tercer trimestre va créixer un 0,9% i els dos 
primers trimestres un 1%. Els “vents de cua” estan jugant un paper impulsor de l’activitat 
econòmica cada vegada més important, especialment el preu del petroli. Per això, el quart 
trimestre ha acabat amb un comportament més positiu del que havíem previst. En termes 
interanuals, el creixement del PIB l’últim trimestre de 2015 s’hauria situat en el 3,7%, per 
segon trimestre consecutiu. Des del segon trimestre de 2006 no s’assolia una xifra de 
creixement tan elevada a Catalunya. 
 

 

 
El bon comportament de l’economia catalana s’està reflectint en el mercat de treball, que ha 

millorat la seva evolució en el quart trimestre. El nombre d’afiliats ha passat de créixer un 3,1% 

el tercer trimestre a un 3,7% el quart. A més, Catalunya està creant ocupació a major ritme que el 

conjunt d’Espanya. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya ha crescut un 3,5% l’any 

2015 —el creixement més alt des de l’any 2006—, i ha superat en tres dècimes l’augment registrat 

pel conjunt d’Espanya, que ha estat del 3,2%. 
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Els cinc aspectes clau de l’informe de conjuntura  

 

 El consum està sent el motor de la recuperació:  

 

El 2015 tancarà amb un creixement de les vendes minoristes superior al 3%, que superarà en més 

d’un punt el registrat l’any 2014, que va ser el primer any positiu des de l’inici de la crisi. Durant tot 

l’any, el perfil d’evolució de les vendes ha estat ascendent i ha culminat amb una bona campanya 

comercial de Nadal. Segons l’enquesta de clima empresarial, l’evolució de la marxa dels negocis al 

comerç el quart trimestre del 2015 ha estat positiva per primera vegada des de l’inici de la crisi, 

confirmant així els bons resultats de les vendes al Nadal. 

 

 Tant la indústria com la inversió en béns d’equipament milloren gradualment: 

 

L’indicador de producció industrial presenta una evolució alcista al llarg de l’any, amb un 

creixement acumulat del 2,4% fins al novembre, molt en línia amb l’augment de les afiliacions que 

s’ha produït en aquest sector l’any 2015. D’altra banda, els indicadors avançats d’inversió, com 

són la matriculació de vehicles industrials o les importacions de béns de capital, mostren un elevat 

dinamisme a finals de 2015, fet que ens permet ser optimistes respecte a l’evolució de la inversió 

industrial el 2016.  

 

 El sector de la construcció mostra una represa de l’activitat en habitatge i un 

descens en obra pública:  

 

El nombre d’habitatges en construcció entre gener i octubre és un 24% superior a la del mateix 

període de l’any anterior. Tanmateix, veiem que les taxes de variació s’estan moderant 

paulatinament, tot i ser encara molt elevades. D’altra banda, el sector públic mostra una caiguda 

de la licitació del 29% en el que portem d’any. La construcció és el sector que més creix el 2015, 

però malgrat les taxes de variació puguin ser molt elevades, la seva contribució al creixement 

global serà limitat perquè el pes del sector en l’economia catalana ha caigut fins al 5%.   

 

 El sector turístic assoleix un nou rècord el 2015, no només perquè augmenta el 

nombre de turistes estrangers sinó perquè la despesa turística es manté en màxims: 

 

El nombre de turistes estrangers a Catalunya pràcticament assoleix els 14 milions en el període 

gener-setembre. Aquesta xifra és un 3,4% a la de l’any anterior, per tant, se supera el màxim 

històric assolit el 2014. Però el que és més important, la despesa que realitzen els turistes també 

es manté en màxims històrics. La despesa mitjana per turista és de 121 euros/dia, una xifra que es 

manté força estable els últims quatre anys, però que és un 33% superior a la d’abans de la crisi.   

 

 Les exportacions estan creixent a bon ritme a Catalunya, fins i tot més que al 

conjunt de l’Estat: 

 

L’exportació de béns ha registrat un increment acumulat del 6% fins al novembre, superior al 4,3% 

de les exportacions espanyoles. D’altra banda, les importacions de béns creixen per sota de les 

exportacions —un 5,7%— degut a que la caiguda del preu del petroli ha rebaixat el valor monetari 

de les importacions. Dues terceres parts del creixement de les exportacions de 2015 s’explica pels 

mercats de la UE —és a dir, 4 dels 6 punts percentuals. Cal recordar que la UE concentra el 65% 

de les nostres exportacions i que aquestes han crescut més que les dirigides fora de la UE. Per 

tant, la desacceleració de les economies emergents ens afectarà sobretot si hi ha contagi a la UE. 
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El ritme de creixement interanual es moderarà lleugerament el primer trimestre en 

línia amb el descens de l’Índex de Confiança Empresarial  

 

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 una moderació de les perspectives empresarials en el primer trimestre de 

2016, després d’una evolució a l’alça continuada des del quart trimestre del 2014 que va 

arribar al seu màxim històric a finals de 2015.  

 

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

de 2016, que apunten a un manteniment de la taxa de creixement intertrimestral —en el 0,8%— i, 

una moderació del creixement interanual del PIB, que passa del 3,7% el quart trimestre de 2015 al  

3,5% el primer de 2016.  

 
Les previsions econòmiques són favorables malgrat la incertesa política   

 

La Cambra i AQR-Lab revisen a l’alça la previsió de creixement per al 2015 fins al 3,2%, 

senyal que el quart trimestre l’economia s’ha comportat millor del que preveiem per la força dels 

factors d’impuls externs, principalment la baixada del preu del petroli. La previsió de creixement 

per al 2016 la mantenim constant en el 2,8%, però no descartem futures revisions a l’alça si el 

preu del petroli es manté en els nivells actuals. Per tant, l’augment de riscos mundials i el 

context d’inestabilitat política no afecten —de moment— a les nostres previsions. 

 

El quadre de previsions macroeconòmiques per al 2016 assenyala que la recuperació continuarà 

assentant-se sobre la demanda interna, i especialment sobre el consum de les famílies, mentre 

que l’aportació del sector exterior serà lleugerament menys negativa. Tots els principals 

components de la demanda registraran l’any vinent un creixement una mica inferior al del 2015, si 

bé cal dir que continuaran sent dades molt positives. Finalment, els preus de consum tornaran a 

presentar taxes positives, però encara molt allunyades del objectiu del Banc Central Europeu, i 

l’ocupació es preveu que creixi al mateix nivell que el PIB (un 2,8%). 

 

 
(P) Previsió. Les dades d’IPC són mitjanes anuals. Font: Idescat (any 2014) i Grup de Recerca AQR (UB) (2015 i 2016) 

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

2014 2015 2016

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

Consum Privat 2,5% 3,1% 2,8%

Consum Públic 1,2% 2,0% 1,5%

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

Exportacions 4,2% 5,6% 5,0%

Importacions 8,1% 6,1% 5,5%

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

VAB indústria 1,5% 2,3% 2,0%

VAB construcció -1,6% 4,4% 4,7%

VAB serveis 1,8% 3,3% 2,9%

Índex Preus Consum (base 2011) 0,1% -0,2% 0,8%

Ocupats 2,1% 3,1% 2,8%

PREVISIONS PER A LES PRINCIPALS MACROMAGNITUDS DE L'ECONOMIA CATALANA
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Cal una agenda de reformes econòmiques pactada amb visió de mitjà i llarg termini  

 

Les bones perspectives que atribuïm a l’economia catalana per al 2015 i 2016 no són, només, el 

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

política monetària expansiva). També són el resultat d’un procés d’ajustament que ha aconseguit 

estabilitzar l’economia espanyola i catalana al llarg dels últims anys.  

 

Alguns d’aquests desequilibris encara no s’han corregit del tot (dèficit públic, el dèficit exterior i el 

dèficit de competitivitat), i per això és important que el nou govern espanyol no faci passes enrere.  

 

Els partits polítics han d’entendre que la prioritat en aquests moments és treballar en les 

reformes que el país necessita per consolidar la recuperació econòmica que acabem 

d’encetar i que encara és molt incipient.  

 

Des de la Cambra demanem als partits polítics que pactin una agenda de reformes 

econòmiques amb visió de mitjà i llarg termini. Aquesta agenda hauria de basar-se en resoldre 

els tres principals reptes que té avui dia, tant l’economia espanyola com la catalana, i que són: 

 

1. Reduir la taxa d’atur, apostant per la formació dels aturats i pel foment de 

l’emprenedoria.  

 

2. Fomentar la competitivitat de la nostres empreses. Cal continuar treballant en la 

simplificació administrativa, en la millores de les infraestructures de transport de 

mercaderies, en el foment de la despesa en R+D+I aplicada a l’empresa, i en una formació 

dual pràctica i de qualitat.  

 

3. Garantir l’estabilitat pressupostària. Aquest objectiu passa per avançar en la reforma de 

l’administració pública per fer-la més eficient, mantenir les polítiques de foment de 

l’activitat econòmica que és la única via d’incrementar els ingressos fiscals, i ajustar 

l’evolució de la despesa a la dels ingressos públics.   

 
 
 
 

  http://premsa.cambrabcn.org 

@presscambrabcn  #Cambrabcn 

http://premsa.cambrabcn.org/

