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

Els economistes creuen que s’hauria d'intervenir
en la política hipotecària si es repeteixen les
condicions de sobreendeutament
• Set de cada deu col·legiats pensa que si es reprodueixen les
condicions que van provocar el sobreendeutament de famílies i
empreses s'hauria d'intervenir en la política creditícia limitant les
hipoteques.
• La majoria dels economistes considera que en els últims mesos ha
prosseguit a un ritme més moderat el procés de recuperació de
l’economia i que aquesta continuarà de cara a finals d’any.
• Bona part dels col·legiats pensa que malgrat la signatura del darrer
rescat grec es tornarà a obrir la crisi financera de Grècia i de la
Unió Europea.
Barcelona, Desembre de 2015.- Les expectatives i la confiança dels
economistes han continuat millorant de manera generalitzada però a un ritme
més moderat que en mesos anteriors. Així es desprèn de l’enquesta de situació
econòmica corresponent a la tardor del 2015 elaborada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya entre 1.249 economistes, el 15,8% del col·lectiu
de col·legiats, entre el 6 d’octubre i el 15 de novembre del 2015.
Un 49,9% dels participants a l’enquesta pensa que la situació actual de
l’economia catalana és millor que la de fa un any, mentre que un 39,5% creu
que és igual i un 10,3% assenyala que és pitjor. Unes dades que reflecteixen
que continua el procés de millora de les expectatives dels membres del Col·legi
pel que fa la situació econòmica, si bé a un ritme més moderat que el del darrer
any. En aquest sentit, el percentatge dels que opinen que la conjuntura
econòmica és millor que la de l’any passat és un dels més alts de la història de
l’enquesta (49,9%), només superat pel 60,8% de la consulta del mes de juny.
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 el principal problema de l'economia
catalana continua sent l’atur, amb un 70,3% del total. Tot i així, en els darrers
mesos baixa la preocupació per l’atur (al juny es situava en un 75,7%), es
manté en segon lloc el dèficit fiscal amb l’estat i puja significativament la
relativa a la situació política global, situant-se en un 41,9% en aquesta
enquesta mentre que al juny el percentatge era del 32,6%.
Problemes de l’economia catalana
“Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment
l’economia catalana?”.
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Pel que fa a les perspectives sobre l’economia en els propers mesos, un 59,9%
dels col·legiats pensa que l’economia catalana continuarà igual en el quart
trimestre de l’any, mentre que un 23,8% opina que millorarà i un 15,4% que
empitjorarà. Es manté, doncs, l’optimisme dels darrers mesos entre els
membres del Col·legi, si es té en compte que la majoria pensa que la situació
no experimentarà canvis notables entre octubre i desembre del 2015. L’Índex
de Confiança dels Economistes anticipa un nou increment en la millora de
l’economia a Catalunya i al conjunt de l’Estat, si bé en el primer cas alineat amb
l’augment registrat en el període juny-novembre, mentre que en el segon es
produirà a un ritme inferior. Es preveu un valor de 5,03 sobre un total de 10,00
per a l'economia catalana a les acaballes del 2015 (0,04 punts més que en
l'actualitat) i un valor de 4,71 per a Espanya (0,05 punts més que en el
present). Catalunya seguirà mantenint un diferencial favorable pel que fa a
l'Índex en comparació amb l'economia espanyola, que serà similar a l’actual.
Un altre dels aspectes que ha centrat aquesta enquesta de tardor són les
condicions laborals de les noves ocupacions que estan sorgint amb el nou

model econòmic (digital) respecte a les ocupacions tradicionals. Un 62,4% dels
col·legiats pensa que les ocupacions d’aquest nou model no tenen unes millors
condicions laborals pel que fa a salaris, contracte, jornada o conciliació familiar
que les ocupacions més tradicionals.
L’enquesta de tardor del Col·legi d’Economistes de Catalunya també ha
consultat sobre la crisi financera de Grècia. Un 90,6% dels membres del
Col·legi opina que la signatura del darrer rescat entre el govern grec i els seus
creditors no tanca la crisi financera de Grècia i de la Unió Europea i que
aquesta es tornarà a obrir.
Crisi financera de Grècia
Creus que amb la signatura del darrer rescat entre el govern grec i els seus creditors s’ha
tancat la crisi financera de Grècia i de la Unió Europea?”
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Paral·lelament, l’enquesta pregunta sobre si s’hauria d’intervenir o no en la
política creditícia si es tornen a reproduir les condicions de sobreendeutament
del passat. Un 70,7% dels col·legiats creu que si es reprodueixen les
condicions que van provocar el sobreendeutament de famílies i empreses
s'hauria d'intervenir en la política creditícia limitant les hipoteques.
Limitacions a la concessió d’hipoteques

“Creus que si es reprodueixen les condicions que van provocar el sobreendeutament
de famílies i empreses s'hauria d'intervenir en la política creditícia limitant les
hipoteques? “
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Una altra dada que destaca l’enquesta de situació econòmica de tardor és que
segons els economistes les especialitats professionals i de l’empresa
corresponents a la fiscalitat i a la consultoria són les que tenen millors
perspectives futures.
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 64,5% dels membres del Col·legi barcelonins no
està d’acord amb el manteniment de la moratòria turística que va establir
l’Ajuntament de Barcelona el passat mes de juliol, mentre que un 21,6% hi està
a favor. A Girona, un 87,3% dels col·legiats de Girona creu que és positiu que
Girona hagi estat escollida per gravar “Joc de Trons” i per organitzar el Festival
Internacional de Teatre Amateur. A Lleida, no estan clars els efectes que tindrà
sobre el ritme de recuperació de l’economia de Lleida en comparació a la del
conjunt de Catalunya el fet que el sector agroalimentari sigui tan important a la
demarcació. Un 26,5% opina que no afectarà de cap manera, un 26,5% que
retardarà el ritme de recuperació a taxes inferiors a Catalunya i, pel contrari, un
24,5% que l’accelerarà a taxes superiors. Un 22,5% no té opinió. Finalment, a
Tarragona un 71,8% dels participants a l’enquesta opina que els Jocs del
Mediterrani del 2017 tindran un efecte positiu sobre l’economia del Camp de
Tarragona.
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:
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