
 

 

 

 

 

1 Patrocina: 

Presentació de la 53 edició de la Memòria Econòmica de Catalunya 

Catalunya segueix creixent més que Espanya gràcies a 
la reindustrialització de la seva economia  

 
 El 2017 el pes de l’economia catalana en el conjunt de l’Estat segueix pujant fins al 

19,2%, el percentatge més alt des de l’any 2000.  

 

Barcelona, 13 de juliol de 2018.- L’economia catalana ha mantingut un creixement molt positiu el 

2017 (3,4%), malgrat haver estat un any complex, el que demostra que la recuperació a Catalunya 

té uns fonaments sòlids als quals s’hi han sumat les favorables condicions de l’entorn exterior.  

 

El 2017 ha estat l’any en què el PIB per càpita de Catalunya, l’indicador que mesura el nivell  de 

desenvolupament d’un país, ha assolit el nivell que tenia abans de la crisi, el 2007 , amb una 

xifra entorn als 29.500 euros per persona. El major ritme de creixement del PIB de Catalunya en 

comparació amb la mitjana estatal per 5è any consecutiu, fa que el pes de l’economia catalana hagi 

pujat fins al 19,2% el 2017, el percentatge més alt des de l’inici de segle. El millor comportament de 

l’economia catalana respecte al conjunt de l’Estat s’explica pel sector industrial, un fet que posa 

de manifest el procés de reindustrialització que s’està produint a la nostra economia ja que el pes de 

la indústria en l’economia catalana puja fins al 22,1%, el percentatge més alt des de 2008.   

 

Aquestes són les principals conclusions de la Memòria Econòmica de Catalunya 2017, patrocinada 

pel Banco Santander, que s’ha presentat aquest matí a la Casa Llotja de Mar, i que aquest any tracta 

monogràficament la RELACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA. L’acte ha estat presidit per Quim Torra, 

president de la Generalitat; Miquel Valls, president del Consell de Cambres de Catalunya i J. María 

Martínez, director d’Institucional del Banco Santander. La presentació ha anat a càrrec de Carme 

Poveda, directora de la Memòria Econòmica, i José García Montalvo i Oriol Amat, catedràtics de la 

UPF.   
 

El sector TIC,  i  les activi ta ts professiona ls i  cientí fiques l ide ren la  recuperació de  

l ’economia ca ta lana,  un senya l  de l  canvi  de  mode l econòmic que  s’està  produint  
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2 Patrocina: 

Balanç de  l ’economia ca talana 2007 -2017: aspectes en e ls qua ls s’ha  millorat 

 

1. Catalunya surt de la crisi amb un creixement més equilibrat que en el passat, en què tant la 

demanda interna com l’externa fan una contribució positiva al creixement. A més, aquest 

creixement està sent compatible amb el manteniment d’un superàvit exterior, cosa que no havia 

succeït en anteriors etapes expansives. 

 

2. Diversificació creixent dels mercats exteriors, en totes dues dimensions, la nacional i la 

internacional. Per una banda, les vendes dirigides al mercat espanyol han disminuït el seu pes a 

favor de les vendes dirigides al mercat internacional (les primeres representen el 35,5% i les 

segones el 64,5%). Per altra banda, ha augmentat la diversificació de les exportacions  als mercats 

exteriors perquè les dirigides a fora de la UE han crescut força més que les exportacions a la UE . 

 

3. Reindustrialització. Per tercer any consecutiu, la indústria catalana creix a una taxa força superior 

a la indústria espanyola i la indústria de la zona euro. Com a resultat d’aquest dinamisme, el pes 

de la indústria en l’economia catalana s’està recuperant i el 2017 ja assoleix el 22,1%, el 

percentatge més alt des de 2008. Ara bé, el pes de l’ocupació industrial es manté en nivells mínims 

del 15%, el que ens diu que tenim una indústria menys intensiva en treball i més intensiva en 

capital.  

 

4. L’augment del turisme estranger, que creix per sobre del turisme nacional, ha anat 

acompanyat d’una major qualitat si es mesura per la despesa realitzada pels turistes. En els 

darrers 10 anys, el nombre de turistes estrangers ha augmentat un 33% acumulat però la despesa 

associada ha crescut un 81%, la qual cosa vol dir que la despesa per turista ha crescut gairebé un 

50% en la darrera dècada. 

 

5. La construcció creix però el seu pes en l’economia catalana encara està a nivells molt 

baixos (4,8% del VAB), fet que allunya el perill d’una possible bombolla en aquest sector. 

 

Balanç de  l ’economia ca talana 2007 -2017: aspectes en e ls qua ls s’ha  re trocedit 
 

1. L’economia catalana s’allunya cada vegada més de l’esforç en R+D que realitzen els països 

europeus. Si l’any 2008 el diferencial en percentatge del PIB era de 0,27 punts, el 2016 és el 

doble, de 0,57 punts. No només s’inverteix menys en R+D sinó que, a més, el percentatge 

d’empreses que realitzen innovacions tecnològiques continua baixant. Segons l’Enquesta de l’INE, 

només el 14,3% del total d’empreses han fet innovacions tecnològiques el 2016 (darrera dada 

disponible), un percentatge molt inferior al 27,4% de 2007.  

 

2. El 2017 s’ha produït una pèrdua de poder adquisitiu perquè ha augmentat la inflació —després 

de 3 anys amb increment pràcticament zero— mentre que els salaris es mantenen congelats. 

Aquesta pèrdua de poder adquisitiu pot suposar un fre al consum i al creixement.  

 

3. Desigualtat i pobresa. El factor més important a l’hora d’explicar les diferències en les taxes de 

pobresa entre Catalunya i Europa és la tinença o no de fills. A Catalunya, les llars  sense fills 

dependents tenen una taxa de risc de pobresa inferior a l’europea (entorn al 15%), mentre que en 

les llars amb fills la taxa de risc de pobresa a Catalunya escala fins al 23%, mentre que a Europa 

se situa en el 19%. Aquests resultats demostren les escasses ajudes i serveis públics de cura que 

hi ha al nostre país. L’altre focus de pobresa està en el mercat laboral. A Catalunya, la taxa de 

pobresa en el treball ha pujat el 2017 fins al 12,2% i és una de les més elevades de la zona euro.  



 

 

 

 

 

3 Patrocina: 

EVOLUCIÓ DE LES PROVÍNCI ES I  COMARQUES CATALANES EL 2017 

 

Segons estimacions pròpies, les províncies que han registrat un major avenç del VAB a preus corrents 

el 2017 han estat Barcelona i Girona (4,3%), seguides per Tarragona i Lleida (4%). En general, les 

quatre demarcacions s’han beneficiat d’una millora de les exportacions (especialment en els sectors 

de l’alimentació i la química), la recuperació de l’activitat industrial i la bona marxa dels serveis. La 

construcció, en canvi, a algunes províncies encara no s’ha revitalitzat.  

 

Totes les comarques catalanes, a excepció del Priorat, han registrat un augment del nombre d’afiliats  

a la Seguretat Social el 2017. Les comarques amb creixements més elevats (superior al 5%) han estat 

el Bages (7,8%), Maresme (6,5%), Baix Ebre (5,7%) i Gironès (5,5%).  
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4 Patrocina: 

 

ARTICLES QUE INCLOU LA MEMÒRIA DE 2017: 
 

Articles de ls rectors/a : 

 Universita t de  Barce lona (UB).  Rector Joan Elias  

 Universita t Autònoma de  Barce lona (UAB).  Rectora Margarita Arboix  

 Universita t Pol i tècnica de  Ca ta lunya (UPC).  Rector Franc isco Torres  

 Universita t Pompeu Fabra (UPF).  Rector Jaume Casals   

 Universita t de  Lle ida (UdL).  Rector Roberto Fernández  

 Universita t de  Girona  (UdG).  Rector Quim Salvi  

 Universita t Rovira  i  Virgi l i  (URV).  Rector Josep Anton Ferré   

 Universita t Ramon Llul l  (URL).  Rector Josep Maria Garrell  

 Universita t Oberta  de  Ca ta lunya (UOC).  Rector Josep A.  Planell  

 Universita t de  Vic (UVic).  Rector Jordi Montanyà  

 Universita t Inte rnacional de  Ca ta lunya (UIC).  Rector Xavier Gil  

Articles d’experts: 

1. Universitats i empreses: el repte de la transferència  (Andreu Mas-Colell. UPF, Barcelona 

GSE i BIST) 

2. La universitat i sistema productiu, l’oferta i la demanda. Cal una reforma? (Francesc 

Solé Parellada, Fundación CyD i UPC, i Montse Álvarez, CyD i UB) 

3. Les interrelacions entre universitats i empreses a Catalunya: el capital humà com a 

factor clau de progrés i de competitivitat (Josep M. Vilalta, ACUP i GUNi)   

4. Un exemple de com la universitat s'aproxima a l'empresa: l'enquesta als ocupadors 

(Anna Prades, Maria Giné, Martí Casadesús i J.J. Moreso, Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya, AQU) 

5. La contribució de la universitat a l'economia i la societat espanyola. De la crisi a la 

reforma (Martí Parellada, Universitat de Barcelona, IEB i Fundación CYD. Gemma Garcia,  

Universitat de Barcelona i IEB) 

6. La Indústria 4.0 i les titulacions universitàries (Joan Miquel Hernández i Jordi Fontrodona,  

Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya) 

7. Estan les universitats preparades per donar resposta a les necessitats de l'economia? 

(Javier Roglà, Santander Universidades i Universia) 

8. Els pressupostos de les universitats públiques de Catalunya: evolució dels darrers 

anys i apunts per a l'anàlisi (Laura Arlegui, Direcció General d'Universitats de la Generalitat  

de Catalunya) 

9. Aspectes a millorar en la transició dels joves universitaris al mercat laboral. Què opinen 

les empreses? (Carme Poveda, Cambra de Comerç de Barcelona) 
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