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L’economia catalana manté un creixement estable 

en el segon i tercer trimestre de 2016, malgrat la 

incertesa política interna i externa 
   

 L’Indicador de Confiança Empresarial es manté pràcticament estable en el tercer 
trimestre de 2016.  
 

 La previsió de creixement del PIB per al 2016 es revisa a l’alça fins al 3,1%, i la del 2017 
a la baixa, fins al 2,4%, per l’efecte Brexit.  

 

 Entre 2016 i 2017, es preveu un augment de l’ocupació de 182.100 mil llocs de treball a 
Catalunya. 
 

 
Barcelona, 27 de juliol del 2016.- 
 
Durant el segon trimestre del 2016 l’economia catalana ha mantingut un ritme de 

creixement elevat  

 
Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, el segon trimestre del 2016 el PIB català 
ha augmentat, per segon trimestre consecutiu, un 0,7% intertrimestral. D’acord amb aquesta 
estimació, el ritme de creixement interanual del PIB el segon trimestre seria del 3,3%, tres 
dècimes per sota del 3,6% calculat per l’Idescat per al primer trimestre. Al llarg de l’any preveiem 
una lleugera moderació d’aquestes taxes, però més suau de la inicialment estimada, atès la bona 
marxa de l’ocupació i el consum, malgrat l’augment de les incerteses polítiques, tant internes com 
externes.  
 
Cal destacar que el perfil d’evolució de l’economia catalana és força similar al que presenta 
l’economia espanyola, si bé Catalunya creix per sobre d’Espanya des de fa 14 trimestres.  
 

 
 

 

PIB. Corregit d’estacionalitat                 
(Taxa de variació interanual, en %). Font: INE i Idescat
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Els cinc aspectes clau de l’informe de conjuntura: 

 

 El consum privat continua sent el motor de la recuperació  

 
Les vendes al comerç minorista mantenen un ritme de creixement força estable i intens durant els 
primers cinc mesos de l’any. Així mateix, la marxa dels negocis en el sector del comerç és positiva 
en el segon trimestre i es comporta de forma similar al mateix trimestre de l’any 2015, quan es va 
assolir la primera taxa positiva.  
 

 La inversió es desaccelera  

 
El creixement de la inversió s’està desaccelerant pel menor creixement del component de béns 
d’equipament, que ja creix menys que la inversió en construcció. Per al segon trimestre, els 
indicadors disponibles d’importació de béns d’equipament i de matriculació de vehicles, mostren 
uns creixements cada vegada més moderats. 
 

 Menor dinamisme de les exportacions per les tensions als països emergents  

 

Les exportacions han crescut només l’1,9% interanual acumulat en els primers cinc mesos del 
2016, que contrasta amb el 5,4% registrat el quart trimestre del 2015. Aquest alentiment és fruit 
sobretot de la desacceleració de les economies emergents (Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica), a on les 
exportacions catalanes estan retrocedint. Així, les vendes a la UE —que representen el 67% del 
total— creixen un 3,8% interanual acumulat fins al maig, mentre que les dirigides fora de la UE 
disminueixen globalment un 1,7%. 
 

 L’activitat als grans sectors econòmics evoluciona positivament però segueixen 

tendències divergents  

 
La indústria s’estabilitza i el sector serveis continua sent el més dinàmic i el que explica la major 
part del creixement del PIB i de l’ocupació, gràcies al bon comportament del turisme i el comerç. 
En canvi, la construcció s’afebleix sobretot pel descens de l’obra pública.  
 

 La creació d’ocupació s’accelera i s’amplia el diferencial amb el conjunt d’Espanya 

 

Les dades d’afiliats a la Seguretat Social mostren un creixement accelerat, que passa del 3,5% el 
primer trimestre al 3,6% en el segon. Aquest creixement supera amb escreix el registrat pel 
conjunt d’Espanya (2,7%) i constitueix la dada més positiva de tot l’informe de conjuntura. La 
construcció és el sector on més creix l’ocupació, però només representa el 6% dels afiliats totals. 
En canvi, els serveis, amb un creixement del 3,9%, explica el 82% de l’ocupació creada a 
Catalunya el segon trimestre. 
 

 

El PIB català mantindrà un creixement força estable el tercer trimestre, senyal de 

que l’augment de la inestabilitat no afecta de moment  l’economia  

 
S’estima que el creixement trimestral del PIB el tercer trimestre serà del 0,7%, idèntic al dels dos 
anteriors trimestres, fet que conduirà a una lleugera desacceleració de la taxa de creixement 
interanual, des del 3,3% el segon trimestre fins al 3,2% el tercer trimestre. 
 
L’Indicador de Confiança Empresarial confirma aquesta evolució estable de l’economia catalana 
en el tercer trimestre. L’indicador assoleix un valor de 139,1 el tercer trimestre, pràcticament 
idèntic al del trimestre anterior, tot mantenint el diferencial positiu amb Espanya.  
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A tots els sectors millora molt lleugerament l’indicador de confiança en termes interanuals, excepte 
a la construcció que empitjora una mica. Però, en general, no es perceben canvis significatius a 
cap dels quatre grans sectors econòmics, confirmant així que la percepció empresarial és bona i 
es manté estable en el tercer trimestre. 
 

 
 
 

Revisem a la baixa dues dècimes la previsió de creixement del PIB de 2017, fins al 

2,4%, per l’efecte Brexit  

  

L’evolució ja observada durant la primera meitat de l’any ha estat més positiva de l’esperada, 
sobretot pel major dinamisme del consum i de la creació d’ocupació. Això explica la revisió a l’alça 
de la previsió de creixement per al 2016, que ha passat del 2,9% de l’informe anterior al 3,1%. Per 
tant, els efectes negatius de la conjuntura internacional, de la inestabilitat dels mercats i de la 
manca de govern han quedat compensats pels efectes positius d’una demana interna, que s’està 
recuperant amb molta força i que s’ha beneficiat del baix preu del petroli, de les polítiques 
expansives del BCE i de la rebaixa fiscal en l’IRPF. 
 
Per al 2017, els riscos augmenten i, com a resultat, hem revisat a la baixa la previsió de 
creixement del PIB català des del 2,6% anterior fins al 2,4%, estimant així que l’impacte del Brexit 
podria ser de dues dècimes. 
 
Però, tot i la reducció de les taxes de creixement, cal recordar que una taxa de creixement del 
2,4% encara és superior a la mitjana històrica, i un punt més que el creixement previst per a la 
zona euro aquest mateix any (1,4%). A més, entre 2016 i 2017, es preveu un augment de 
l’ocupació de 182.100 mil llocs de treball a Catalunya. 
 
En conclusió, la Cambra considera que la conjuntura econòmica a Catalunya encara és molt 
favorable per a empreses i famílies, però els riscos van en augment i per això és urgent la 
formació d’un nou govern que engegui les reformes econòmiques que necessita el nostre país.   
 

Indicador de confiança empresarial harmonitzat
(Índex 2013 IT = 100). Font: Idescat, Cambra i INE
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 (P) Previsió. Les dades d’IPC són mitjanes anuals. Font: Idescat (any 2015) i Grup de Recerca AQR (UB) (2016 i 2017) 

 
 
 
 

  http://premsa.cambrabcn.org 

@presscambrabcn  #Cambrabcn 

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

2015 2016 2017

Producte Interior Brut 3,4% 3,1% 2,4%

Consum Privat 3,6% 3,2% 2,4%

Consum Públic 3,3% 1,0% 0,6%

Formació Bruta de Capital 5,7% 4,8% 4,1%

Exportacions 4,8% 4,6% 3,9%

Importacions 7,3% 5,5% 4,7%

VAB agricultura -1,2% 1,0% 1,0%

VAB indústria 2,7% 2,7% 2,1%

VAB construcció 3,4% 3,6% 3,0%

VAB serveis 3,6% 3,2% 2,5%

Índex Preus Consum (base 2011) -0,2% 0,3% 0,9%

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

PREVISIONS PER A LES PRINCIPALS MACROMAGNITUDS DE L'ECONOMIA CATALANA

http://premsa.cambrabcn.org/

