
 
Enquesta d'Hivern 2015 del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

 

Els economistes opinen que la situació actual de 
l’economia catalana és millor que la de fa un any 

 
• El 49,8% dels participants a l’enquesta d’hivern del 2015 del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya opina que la situació actual de 
l’economia catalana és millor que el 2014, sent la primera vegada 
des del 2001 que la meitat dels participants pensen que la 
conjuntura econòmica és millor. 

 
• Tornar als nivells del 2007 no és immediat, i un 88,3% dels 

col·legiats pensa que es necessitaran 5 o més anys per reduir els 
nivells de pobresa de Catalunya fins a situar-los a cotes anteriors a 
la crisi. 
 

• Un 54,6% dels col·legiats opina que la nova reforma fiscal que està 
en marxa a Espanya tindrà uns efectes neutres, mentre que un 27% 
considera que seran negatius. 

 
Barcelona, 21 d’Abril de 2015.- El degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, Joan B. Casas, i el director tècnic de l’enquesta, Ángel Hermosilla 
han presentat aquest matí els resultats de l’enquesta de situació econòmica 
corresponent a l’hivern del 2015 que s’ha realitzat entre 1.266 economistes, el 
16% del col·lectiu de col·legiats, entre el 17 de febrer i el 31 de març de 2015. 
Casas ha destacat que un 49,8% dels participants a l’enquesta opina que la 
situació actual de l’economia catalana és millor que la de fa un any, mentre que 
un 42,1% creu que és igual i un 7,7% assenyala que és pitjor. El percentatge 
de col·legiats que opinen que la situació és més positiva en comparació a un 
any enrere ha augmentat en 13,7 punts percentuals en relació a l'enquesta 
passada del mes de novembre. 
  
 

� Situació de l’economia catalana 

“Creus que la situació actual de l’economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa 

un any?”. 
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Per tant, s'ha produït una millora significativa en les expectatives dels membres 
del Col·legi pel que fa la situació econòmica, després de la desacceleració en 
la tendència positiva experimentada a la passada consulta, que trencà la 
inèrcia favorable iniciada l'estiu del 2013. El degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya ha destacat que “es tracta de la primera vegada en la història de 
l'enquesta, que es fa des de l’any 2001 que la meitat dels participants pensen 
que la conjuntura econòmica és millor que la de fa un any, assolint-se el màxim 
en opinions favorables, mentre que, en sentit contrari, la proporció de respostes 
negatives es situa en el mínim històric”. L’Índex de Confiança dels Economistes 
–que sintetitza el sentiment dels col·legiats davant de la situació econòmica 
general, tenint present una gran varietat de factors (evolució del PIB, clima 
polític, inflació, atur, mercats financers, …)- ha continuat augmentant en els 
darrers mesos tant a Catalunya com, sobretot, a Espanya. L’economia del 
Principat es valora actualment amb un 4,76 i la de l’Estat amb un 4,26   sobre 
un total de 10,00, quan a la passada enquesta del mes de novembre es 
puntuaven, respectivament, amb un 4,48 i un 3,90 (4,09 i 3,65 a l’enquesta de 
juny). 
 
Tot i així Casas ha destacat que tornar als nivells del 2007 costarà i ha 
comentat que un 88,3% dels col·legiats pensa que es necessitaran 5 o més 
anys per reduir els nivells de pobresa de Catalunya fins a situar-los a cotes 
anteriors a la crisi (un 58,9% creu necessari de 5 a 10 anys). Les causes són 
que l’atur a nivell espanyol es situarà en un 20% i això impacta en el nivell del 
benestar, així com també perquè per crear llocs de treball estables s’han 
d’invertir les tendències de l’economia. Segons Casas, “s’entra molt ràpidament 
a la crisi i se’n surt lentament”. 
 

“Quan temps creus que serà necessari per reduir els nivells de pobresa de 

Catalunya fins a situar-los en cotes de pre-crisi?” 

 

 
D’altra banda, l’enquesta de situació econòmica del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya determina que l’atur continua sent el principal problema de 
l’economia catalana, seguit, segons importància, del dèficit fiscal de Catalunya 
amb l'Estat, de la feblesa de la demanda interna, de la situació financera, la 
restricció creditícia i del cost del finançament i de la situació política. 
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� Problemes de l’economia catalana 

“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment 

l’economia catalana?”. 

Problemes  % de col·legiats 

2015 2014 2013 

Febrer Novembre Juny Febrer Novembre Juny 

Atur 75,7 72,3 76,4 78,0 71,0 77,9 

Dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat 46,6 51,2 46,3 43,6 48,2 48,5 

Feblesa demanda interna 39,8 46,4 49,4 52,4 50,1 54,5 

Situació financera, restricció creditícia i 

cost del finançament 

 

38,2 

 

51,4 

 

56,4 

 

59,9 

 

59,2 

 

64,9 

Situació política (inestabilitat, 

desconfiança, ...) * 

 

35,8 

 

n.d. 

 

n.d. 

 

n.d. 

 

n.d. 

 

n.d. 

Manca reformes estructurals 24,8 30,9 31,9 29,3 25,7 26,7 

Infraestructures i comunicacions 14,9 18,0 14,1 11,7 12,2 9,3 

Costos laborals 11,3 13,4 10,1 9,3 7,3 5,6 

Preu de l’electricitat * 6,2 n.d. 5,8 n.d. n.d. n.d. 

Feblesa demanda estrangera  2,3 6,7 1,8 1,3 1,8 2,6 

Preu del petroli i carburants 0,8 2,0 1,7 1,5 1,4 2,4 

 
* Aquestes dues opcions de resposta es consideren en la present enquesta però no en anteriors edicions, amb l’excepció del “preu de 

l’electricitat” (juny de 2014), com a conseqüència del qual s’han pogut veure afectades les respostes dels col·legiats a les diverses 
alternatives, la qual cosa desaconsella efectuar comparacions entre la present enquesta i les anteriors. 

 
Un altre dels aspectes que ha centrat aquesta enquesta d’hivern ha estat la 
nova reforma fiscal que està en marxa a Espanya. En aquest sentit, un 54,6% 
dels col·legiats opina que aquesta tindrà uns efectes neutres, mentre que un 
27,0% considera que seran negatius.  
 
"Quins efectes creus que tindrà la nova reforma fiscal que està en marxa a Espanya?” 

 

A més, un 48,6% dels participants a l’enquesta pensa que el descens de preus 
que registren les economies catalana i espanyola és positiu, front d'un 42,2% 
que opina el contrari.  
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L’enquesta de situació econòmica del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
també ha consultat per aspectes concrets a la demarcació de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona. A Barcelona, un 77,2% opina que el mercat 
immobiliari no es recuperarà definitivament a Barcelona el 2015. A Girona, un 
74,5% creuen que “Promoció turística i social Girona 10” és positiva per a 
l’economia de la ciutat. Pel que fa a Lleida, gairebé el 90% dels col·legiats 
opina que les prohibicions russes a les importacions del sector primari afecten 
de forma negativa a Lleida. A Tarragona, un 92,3% d’economistes opinen que 
les inversions estatals a les comarques de Tarragona són insuficients. 
 
El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya ha comentat que, en 
l'actualitat, “el dinamisme dels mercats exteriors i exportacions, seguit del 
consum interior i inversions i dels baixos tipus d'interès són els factors més 
favorables per a la recuperació de l'economia a Catalunya i a Espanya”. També 
ha donat a conèixer les perspectives sobre l’economia en els propers mesos 
segons la opinió dels economistes enquestats. Un 52,3% dels col·legiats 
anticipa que l’economia catalana no experimentarà canvis en el primer 
quadrimestre de l’any, mentre que un 43,3% creu que millorarà i un 3,9% 
apunta que patirà un empitjorament. Es denota, doncs, optimisme entre les 
opinions dels participants a l’enquesta, especialment si es té en compte que la 
proporció dels que assenyalen una millora supera substancialment a la dels 
que preveuen un deteriorament. En comparació amb l’enquesta del passat mes 
de novembre, cal esmentar que puja notablement el percentatge dels 
col·legiats que preveu que millorarà l’economia, en 22,4 punts. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a més informació: 
Gabinet de premsa Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Víctor Bottini (679983346) i Clara Bassols (620037450) 
cecpremsa@coleconomistes.cat 


