L’economia catalana creix un 2,9% el segon
trimestre i pot arribar al 3,5% en el tercer
 Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, l’economia catalana ha crescut
el 2,9% el segon trimestre de 2015, tres dècimes més que el trimestre anterior.
 L’economia catalana manté un ritme d’acceleració alt, fet que li permetrà assolir un
creixement anual del 3% el 2015.
Barcelona, 29 de juliol de 2015.- Segons estimacions de la Cambra i AQR-Lab de la UB, el PIB
català ha crescut el 0,9% intertrimestral el segon trimestre, força similar a l’estimació
realitzada pel Banc d’Espanya per a l’economia espanyola (1%). L’element clau que explica
l’evolució positiva del PIB, tant a Catalunya com a Espanya, està sent la demanda interna, ja que
el sector exterior segueix tenint una aportació negativa, si bé cada cop és menor. D’acord amb
aquestes estimacions, el creixement interanual del PIB de Catalunya passaria del 2,6% el
primer trimestre de 2015, segons Idescat, al 2,9% el segon trimestre, i podria arribar al 3,5% el
tercer trimestre, segons els indicadors avançats.
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Les perspectives empresarials registren un nou màxim el tercer trimestre, però moderen el
ritme d’acceleració
L'Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEH), que elaboren 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 tercer trimestre de 2015 registren un
nou màxim històric, però a la vegada, el ritme de progressió s’ha moderat respecte al segon
trimestre. De fet, entre el segon i el tercer trimestre l’índex s’ha incrementat només en 1,7 punts,
mentre que en el trimestre anterior l’augment havia estat de 7,1 punts.
Aquests resultats són coherents amb les nostres previsions de creixement per al tercer trimestre
de 2015, que apuntaven a una lleugera moderació del creixement intertrimestral (des del 0,9% el
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segon fins al 0,8% el tercer), malgrat que a la taxa de creixement interanual del PIB augmenta des
del 2,9% fins al 3,5%.
Per tant, el creixement intertrimestral anirà perdent una mica de força a mesura que
avancem cap al 2016, com a conseqüència del menor impacte que tindran alguns dels
factors externs que han impulsat la recuperació durant el 2014, com són la depreciació de
l’euro i la caiguda del preu del petroli.
Per contra, les polítiques expansives del BCE permetran que el crèdit torni a fluir amb un
cost de finançament més baix, fet que contribuirà a recuperar la inversió, i en menor mesura
també el consum.
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La previsió de creixement del PIB per al 2015 puja al 3% i la de 2016 se situa en el 2,8%
Aquest comportament tan favorable de l’economia catalana en aquests primers mesos de l’any,
ens ha portat a revisar a l’alça les nostres previsions de creixement anual. Segons estimacions de
la Cambra de Comerç de Barcelona i AQR-Lab, el creixement del PIB a Catalunya serà del 3%
el 2015, tres dècimes més que la previsió realitzada en l’informe anterior.
Aquesta millora de les previsions es deu a la sorprenent recuperació de la demanda interna, fruit
tant de la creació neta d’ocupació, com de l’augment de la confiança. Concretament, la revisió a
l’alça de les previsions es basa en un creixement esperat superior del consum i de la inversió.
El consum privat, que ha tancat el 2014 amb un creixement anual del 2,5%, es preveu que
s’acceleri fins al 3,0% el 2015. El consum públic, per la seva banda, es preveu que creixi a un
ritme de l’1,9% el 2015, en bona part per la recuperació de les dues pagues extrordinàries dels
treballadors de la Generalitat.
En el cas de la formació bruta de capital, les últimes dades permeten anticipar un increment del
5,0% el 2015, resultat tant de la recuperació de les vendes com de les millors condicions d’accés
al crèdit.
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Pel que fa a l’oferta, la indústria i els serveis continuen sent el sectors més dinàmics, amb
unes previsions de creixement del VAB el 2015 per sobre del 3%. La construcció també
presentarà una taxa de variació positiva de l’1,8%, la primera en vuit anys.
Aquest creixement de l’activitat econòmica es traduirà en un augment de l’ocupació, el segon any
consecutiu des de l’inici de la crisi, que es preveu assoleixi una taxa del 3,1% en terme de llocs de
treball equivalents a temps complert.
Pel que fa al 2016, es preveu un lleuger descens de la taxa de creixement anual, fins al 2,8%,
si bé continuarà sent una xifra elevada. La disminució serà deguda a la desacceleració de la
demanda interna (bàsicament de la inversió) i, pel costat de l’oferta, a una moderació en el
creixement del sector industrial, a la que també s’hi sumaran l’agricultura i els serveis, però en
menor mesura. En canvi, es preveu que el sector de la construcció s’acceleri encara més l’any
vinent, fins a gairebé doblar el creixement previst per al 2015.

Previsions macroeconòmiques per a l’economia catalana
(En taxes de variació anual)
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(P) Previsió. Les dades d’IPC són mitjanes anuals.
Font: Idescat (any 2014) i Grup de Recerca AQR (UB) (anys 2015 i 2016)
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