
 
 

 
Enquesta de Primavera 2015 del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

 

Els economistes creuen que Grècia ha de complir amb 
els seus compromisos de pagament del deute 
 

• Nou de cada deu col·legiats pensa que Grècia ha de complir amb 
els seus compromisos de pagament del deute, si bé un 60,9% 
d’aquests pensen que s’han de revisar a la baixa. 

 
• La majoria dels economistes creu que la recuperació de l’economia 

catalana s'ha continuat intensificant en els darrers mesos i 
preveuen que segueixi de cara a finals d’any, tot i que esperen que 
en els propers anys creixerà l'actual desigualtat econòmica. 

 
Barcelona, 10 de juliol de 2015.- El degà del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC), Joan B. Casas, i el director tècnic de l’enquesta del CEC 
Ángel Hermosilla, han presentat aquest matí els resultats de l’enquesta de 
situació econòmica corresponent a la primavera del 2015 que s’ha realitzat 
entre 1.074 economistes, el 13,7% del col·lectiu de col·legiats, entre el 12 de 
maig i el 28 de juny del 2015.   
 
Casas ha destacat que en els darrers mesos han continuat millorant les 
expectatives i la confiança dels col·legiats en la situació econòmica, en línia 
amb la recuperació que s’inicia el 2013. Un 60,8% dels participants a l’enquesta 
creu que la situació actual de l’economia catalana és millor que la de fa un any, 
mentre que un 32,5% opina que és igual i només un 5,9% apunta que és pitjor. 
En aquesta línia, l’Índex de Confiança dels Economistes ha seguit la tendència 
alcista a mitjans dels 2015, assolint nivells d’abans de la crisi corresponents al 
principi del 2008. Catalunya creix a un ritme superior que la resta d’Espanya 
per una major diversificació del seu teixit econòmic i la seva més gran obertura 
a l’exterior.  
 

� 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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D’altra banda, segons els economistes l’atur continua sent el problema més 
important de l’economia catalana en l’actualitat, amb un 75,7% del total. A 
distància li segueix el dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat, apuntat per un 
51,3%, i, posteriorment i segons ordre d’importància, la feblesa de la demanda 
interna, la situació política (inestabilitat, desconfiança, ...), la situació financera, 
restricció creditícia i cost del finançament, i la manca de reformes estructurals. 
 

� Problemes de l’economia catalana 

“Quins són els tres principals problemes que té actualment l’economia catalana?”. 

 

Problemes  

% de col·legiats  

Tendències 2015 

Juny Febrer 

Atur 75,7 75,7 = 

Dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat 51,3 46,6 + 

Feblesa demanda interna 34,6 39,8 - 

Situació política (inestabilitat, desconfiança, ...)  32,6 35,8 - 

Situació financera, restricció creditícia i cost del finançament 30,1 38,2 -- 

Manca reformes estructurals 28,3 24,8 + 

Infraestructures i comunicacions 22,4 14,9 ++ 

Costos laborals 10,4 11,3 = 

Preu de l’electricitat  7,1 6,2 = 

Feblesa demanda estrangera  1,9 2,3 = 

Preu del petroli i carburants 1,0 0,8 = 

 
A més, un 71,7% dels participants a l’enquesta opina que en els propers anys 
creixerà el grau de desigualtat econòmica que hi ha actualment a la societat 
catalana, mentre que un 23,2% pensa el contrari. Un 5,1% no té opinió. 
 

� Grau de desigualtat econòmica 

 
“Creus que el grau de desigualtat econòmica present en la societat catalana en 

l’actualitat creixerà en els propers anys?” 
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Malgrat els problemes, els economistes esperen que entre els mesos de maig i 
agost l’economia catalana segueixi amb el dinamisme dels mesos anteriors. En 
aquest sentit, un 49,3% dels col·legiats preveu que l'economia catalana 
millorarà en el segon quadrimestre de l'any, alhora que un 46,6% anticipa que 
no experimenti canvis. Només un 3,6% pensa que registrarà un empitjorament. 
Aquestes dades corroboren la continuació de la millora de cara a finals d’any 
que reflecteix l’Índex de Confiança dels Economistes que situaria l’economia 
catalana en 5,15 sobre 10 punts.   
 
Un altre dels aspectes que ha centrat aquesta enquesta de primavera ha estat 
els compromisos de pagament de Grècia. Un 94,2% dels que responen a 
l’enquesta opina que Grècia ha de complir amb els seus compromisos de 
pagament del deute, front un 5,8% que creu que no. Entre els favorables amb 
el compliment un 60,9% considera que, no obstant això, els compromisos s’han 
de revisar a la baixa, mentre que un 33,3% apunta que cal complir-los 
totalment. 
 

� Compromisos de pagament de Grècia 

 

"Creus que Grècia ha de complir amb els seus compromisos de pagament 

de l'endeutament?” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
L’enquesta també ha consultat sobre l’Acord Transatlàntic de Comerç i 
Inversions (TTIP) entre la Unió Europea i Estat Units, tractat de lliure comerç 
que s’està negociant des de l’any 2013. Malgrat que la proporció de favorables 
al TTIP destaca sobre la dels detractors, no hi ha una postura clarament 
definida. Un 42,4% dels membres del Col·legi s’hi mostra a favor, però un 
25,3% és manifesta contrari. Cal destacar que un 32,3% no té opinió. 
 
Paral·lelament, l’enquesta pregunta sobre el Projecte de Llei de Reforma de la 
Llei General Tributària recentment aprovat. Entre les novetats que introdueix, 
els col·legiats és mostren especialment d’acord amb la inclusió d’una nova 
norma “antiabús” –infracció tributària greu contra les enginyeries financeres 
més sofisticades dirigides a obtenir estalvis fiscals-, cosa que assenyala un 
61,8% dels participants. També estan a favor, segons ordre d’importància, amb 
la publicació d’una llista de defraudadors amb sentències en ferm (46,0% del 
total), el reforç del règim i de les sancions contra el contraban (35,7%), i la 
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publicació d’una llista de deutors fiscals –amb deutes superiors al milió d’euros- 
(34,6%). 
 
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. Un 58,9% dels membres del Col·legi barcelonins 
està d’acord amb la proposta que a Barcelona el salari mínim ha de ser més 
elevat pel seu més alt cost de vida, encara que un 34,8% està en contra. A 
Girona, un 91,4% dels participants a l’enquesta opina que les tensions 
geopolítiques entre Estats Units, Europa i Rússia i la devaluació del ruble 
provocaran aquest estiu una davallada del turisme rus a les comarques 
gironines, mentre que un 8,6% creu que no incidirà. Entre els primers, un 
60,5% espera que la davallada del turisme sigui molt important, alhora que un 
30,9% considera que serà poc significativa. A Lleida, dos de cada tres 
col·legiats pensa que l’economia del coneixement i el foment de l’emprenedoria 
han guanyat importància a l’economia lleidatana. I a Tarragona, els col·legiats  
no tenen una opinió clara sobre si els casos de frau i corrupció oberts poden 
afectar a la recuperació econòmica de Tarragona: un 56,1% dels participants 
tarragonins a l’enquesta considera que els processos oberts per casos de frau i 
corrupció poden influir en el rellançament de l’activitat econòmica a les 
comarques de Tarragona, si bé només un 31,7% creu que l’impacte pot ser 
molt important front un 24,4% que pensa que seria poc rellevant. Un 43,9% 
opina que la influència és nul·la. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que 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 


