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L’economia catalana creixerà el 3,3% el 2016, 

pràcticament igual que l’any anterior  
   

 La inversió i la confiança empresarial no mostren senyals de deteriorament malgrat la 
incertesa política i internacional. 
 

 Per al 2017 es preveu una lleugera desacceleració, però menys important que 
l’anticipada fa tres mesos.  

 
Barcelona, 3 de novembre de 2016.- La recuperació econòmica es manté sòlida a Catalunya. De 
fet, l’economia catalana s'està comportant molt millor del que es preveia i això ens ha portat a 
revisar a l'alça, per tercera vegada consecutiva, la nostra previsió de creixement del PIB per al 
2016, situant-la en el 3,3%. D’això es desprèn que la desacceleració mundial, les turbulències 
financeres i la incertesa política, han tingut uns efectes reduïts o nuls sobre l'activitat econòmica a 
curt termini a Catalunya. 
 

El creixement trimestral s’estabilitza i no s’observen símptomes clars de 

desacceleració 

 
Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, el creixement intertrimestral del PIB 
s’hauria estabilitzat en el 0,7% pràcticament els quatre trimestres de l’any. Per tant, l'activitat 
ha continuat la trajectòria expansiva durant tot l'any, sense símptomes de desacceleració gaire 
evidents, impulsada per la demanda interna, en un context d'elevat creixement de l'ocupació i 
condicions financeres molt favorables. 
 
D'acord amb aquesta estimació, el creixement interanual del PIB hauria passat del 3,4% calculat 
per l'Idescat en el segon trimestre, al 3,2% estimat per al tercer trimestre, i al 2,9% per al quart. Cal 
assenyalar que l’economia catalana està creant més ocupació que l’economia espanyola durant el 
2016.   
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Els quatre aspectes clau de l’informe de conjuntura:  

 

 El bon ritme de creació d'ocupació està permetent que el consum privat continuï 

sent el motor de la recuperació.   

 

La dada més positiva de l'informe de conjuntura és l'acceleració en el ritme de creació d'ocupació 
a Catalunya. Les dades d'afiliats a la Seguretat Social mostren un creixement cada vegada més 
accelerat, que passa del 3,5% el primer trimestre al 3,6% el segon, i al 3,9% el tercer. Aquest 
creixement supera amb escreix el registrat al conjunt de l’estat (3,3% el tercer trimestre), i 
constitueix la palanca de la recuperació del consum.   
 

 Les exportacions a la UE s'acceleren, tot i el context d'incertesa, gràcies als 

principals mercats europeus.  

 

Les exportacions a la UE continuen creixent amb força (un 3,8% interanual gener-agost), sobretot 
les dirigides als principals mercats (França, Itàlia i Alemanya). Les exportacions al Regne Unit ja 
estan començant a notar els efectes de la depreciació de la lliura, i acumulen un descens del 5% 
interanual fins a l'agost. També disminueixen les vendes a fora de la UE (un 1%), com a resultat 
del menor dinamisme de les economies emergents i de la finalització de l'efecte de la depreciació 
de l'euro.  
 

 Tots els sectors creixen però els serveis són els que expliquen la major part de la 

millora econòmica pel bon comportament del turisme i el comerç. 

 

La indústria millora progressivament, la construcció estabilitza el creixement després de la forta 
remuntada de l'any passat, però són els serveis els que més creixen i més ocupació generen (el 
80% de l’ocupació creada l’últim any), recolzats sobre la bona marxa del turisme i del comerç.  
 

 La inversió i la confiança empresarial no mostren senyals de deteriorament malgrat 

la incertesa política i internacional 

 

Els indicadors sobre inversió disponibles fins a l'estiu confirmen el manteniment del ritme de 
creixement en taxes semblants a les dels primes mesos de l'any, afavorida per l’elevada confiança 
empresarial i per unes condicions financeres favorables. En el quart trimestre de l’any, l'Indicador 
de Confiança Empresarial de Catalunya es manté gairebé estable, avançant així una estabilitat en 
el ritme de creixement.  

 

Indicador de confiança empresarial harmonitzat
(Índex 2013 IT = 100). Font: Idescat, Cambra i INE
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Revisió a l’alça de les previsions de creixement del PIB per al 2016 i 2017 

  

L'evolució observada durant el que portem d'any ha estat més positiva del que s'esperava, 
sobretot pel major dinamisme del consum i de la creació d'ocupació. Això explica la revisió de 
dues dècimes a l'alça en la previsió de creixement per al 2016, fins al 3,3%.  
 
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 demanda 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 la rebaixa fiscal en l'IRPF. 
 
Per al 2017, es manté la previsió de desacceleració econòmica, però revisem la xifra unes 
dècimes a l’alça —fins al 2,7%— pel millor comportament que ha tingut l’economia el 2016. 
 
Els principals factors que motivaran aquesta desacceleració són, sobretot, de caire extern, com 
ara l’alentiment del comerç mundial, la previsible pujada del preu del petroli i el refredament 
progressiu del creixement dels països en desenvolupament, fet que ja s’ha començat a notar en 
les exportacions catalanes cap a aquests mercats. Però, sens dubte, el major risc actualment és 
l’efecte que pugui tenir el Brexit i la conseqüent depreciació de la lliura —d’un 20% fins a data 
d’avui— sobre les exportacions al mercat britànic (el cinquè mercat més important per a 
Catalunya) i sobre el turisme britànic (el segon més important). 
 
En definitiva, la Cambra creu que la conjuntura econòmica encara és favorable per a 
empreses i famílies, però els riscos no s'han esvaït, només s'han postposat. Per això, és 
fonamental que el govern que s’ha de constituir aquesta tarda doni confiança als agents 
econòmics i emprengui les reformes que el país necessita. 
 
 

 
 (P) Previsió. Les dades d’IPC són mitjanes anuals. Font: Idescat (any 2015) i Grup de Recerca AQR (UB) (2016 i 2017) 
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Data d’actualització: 15 d’octubre 2016

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

2015 2016 2017

Producte Interior Brut 3,4% 3,3% 2,7%

Consum Privat 3,6% 3,4% 2,7%

Consum Públic 3,3% 0,8% 0,6%

Formació Bruta de Capital 5,7% 5,2% 4,5%

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

Importacions 7,3% 5,8% 5,1%

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

VAB indústria 2,7% 3,0% 3,0%

VAB construcció 3,4% 3,4% 3,0%

VAB serveis 3,6% 3,4% 2,7%

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/

