
 
Enquesta d’Hivern 2016 del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

 

Els economistes creuen que s'haurien de reduir 
de manera urgent els preus de l'energia elèctrica  

 

• Gairebé el 90% dels col·legiats opina que és urgent que 
disminueixin els preus de l'energia elèctrica per impulsar la 
indústria i l'economia. 

 
• El procés de recuperació de l’economia continua, però els 

economistes donen un toc d’alerta en forma de lleugera baixada de 
les seves expectatives. 

 
• La meitat dels col·legiats és partidari d'un impost sobre 

transaccions financeres tal i com es proposa en el marc de la Unió 
Europea. 

 
Barcelona, Març de 2016.- Malgrat que les expectatives i la confiança dels 
col·legiats en l'economia mantenen el seu signe positiu, continuen moderant el 
seu dinamisme en els darrers mesos. Així es desprèn de l’enquesta de situació 
econòmica corresponent a l’hivern del 2016 elaborada pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya entre 1.110 economistes, el 14,3% del col·lectiu 
de col·legiats, entre el 25 de gener i el 15 de febrer de 2016.   
 
Un 47,3% dels participants a l'enquesta apunten que la situació actual de 
l'economia catalana és millor que la de fa un any, alhora que un 39,1% pensa 
que és igual i un 13,1% indica que és pitjor. En comparació amb la darrera 
enquesta de situació econòmica realitzada durant el passat mes de novembre, 
el percentatge de col·legiats que pensen que la situació econòmica present és 
més favorable que un any enrere s'ha reduït, si bé en menor proporció que el 
descens patit entre l'estiu i la tardor. Es manté doncs el procés de millora de les 
expectatives dels col·legiats en la situació econòmica, encara que amb una 
lleugera correcció que indica que el creixement es manté a bon ritme però amb 
uns nivells més moderats i suaus que en la primera fase de sortida de la crisi.  
 

� Situació de l’economia catalana 

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

un any?”   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



D’altra banda, segons els economistes l’atur continua sent el problema més 
important de l’economia catalana en l'actualitat, amb un 68,2% del total. El 
segon problema en rellevància segueix sent el dèficit fiscal de Catalunya amb 
l'Estat, assenyalat per un 51,0% dels col·legiats. També augmenta, encara que 
moderadament, la preocupació per les infraestructures i comunicacions (28%)  i 
per la situació política (44,1).  
 
 

� 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  

Tendències 2016 2015 

Febrer Novembre Juny 

Atur 68,2 70,3 75,7 - 

Dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat 51,0 49,9 51,3 = 

Situació política (inestabilitat, desconfiança, ...)  44,1 41,9 32,6 + 

Manca reformes estructurals 30,4 31,1 28,3 = 

Infraestructures i comunicacions 28,0 25,0 22,4 + 

Feblesa demanda interna 27,0 28,1 34,6 = 

Situació financera, restricció creditícia i cost del finançament 24,2 25,6 30,1 = 

Costos laborals 10,8 12,1 10,4 = 

Preu de l’electricitat  7,9 8,1 7,1 = 

Feblesa demanda estrangera  3,3 3,3 1,9 = 

Preu del petroli i carburants 0,7 0,8 1,0 = 

 

Pel que fa a les perspectives sobre l’economia en els propers mesos, un 54,3% 
dels col·legiats pensa que l’economia catalana seguirà igual els primers quatre 
mesos del 2016, mentre que un 30,1% opina que millorarà i un 14,4% que 
empitjorarà. Es manté, i fins i tot puja, l’optimisme dels darrers mesos entre els 
membres del Col·legi, atès que la majoria opina que la situació no variarà entre 
els mesos de gener i abril i la proporció dels que pensa que pot millorar duplica 
a la dels que apunten el contrari. A això cal afegir que en comparació amb 
l'enquesta del passat novembre s'incrementa el percentatge dels optimistes 
(7,3 punts), alhora que es redueixen els dels que assenyalen un estancament 
(5,6 punts) o un deteriorament (1,0 punt). Aquesta lleugera pujada de les 
expectatives positives es mostra, també, en l’Índex de Confiança dels 
Economistes, el qual s'estima que repuntarà moderadament tant a Catalunya 
com, en menor proporció, a Espanya en la primera part del 2016. Per a mitjans 
d'any es preveu un valor de 5,02 sobre un total de 10,00 per a l'economia de 
Catalunya (0,07 punts més que en l'actualitat) i de 4,63 per al global de l'Estat 
(0,03 punts). El diferencial favorable per a Catalunya augmentarà lleugerament 
i la seva cota esperada podria situar-se en el nivell d'octubre de l'any 2007. 
 



Un altre dels aspectes que ha centrat aquesta enquesta d’hivern és l’impost 
sobre les transaccions financeres. Un 51,4% dels participants a l’enquesta està 
d'acord amb la seva posada en marxa tal i com es proposa en el marc de la 
Unió Europea, davant d'un 36,2% que pensa el contrari i un 12,4% que no té 
opinió. 
  
L’enquesta d’hivern 2016 del Col·legi d’Economistes de Catalunya també ha 
consultat sobre els preus de l’electricitat. Un 87,4% dels membres del Col·legi 
que responen a l’enquesta pensa que és imprescindible i urgent una reducció 
dels preus de l'energia elèctrica per impulsar definitivament la indústria i 
l'economia espanyola i catalana. Només un 7,3% apunta que no i un 5,3% no 
té opinió. 
 

� Reducció de preus de l’electricitat 

"Creus que és imprescindible i urgent una reducció dels preus de l’energia elèctrica per 

impulsar definitivament la indústria i l’economia espanyola i catalana?” 

 

 
Paral·lelament, l’enquesta pregunta sobre el posicionament de Catalunya en 
l’era digital. Dos de cada tres col·legiats (un 66,2%) opina que Catalunya està 
ben posicionada per a l'impuls de l'era de la digitalització (teixit empresarial, 
nivell educatiu, ...), mentre que un 27,4% pensa que no i un 6,9% no té opinió. 
 
 

� Posicionament de Catalunya en l’era digital 

“Creus que Catalunya està ben posicionada per a l’impuls de l’era de la digitalització 
(teixit empresarial, nivell educatiu, ...)? “ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Una altra dada que destaca l’enquesta de situació econòmica d’hivern és que 
segons la majoria dels economistes (un 82,1%) l'alta taxa d'atur és el primer 
motiu que dificulta la reducció dels nivells de pobresa actuals de la societat 
catalana. Li segueixen els salaris baixos i la contractació precària, apuntats, 
respectivament, per un 49,8% i un 47,0% dels col·legiats. Altres factors que 
entorpeixen la baixa de la pobresa són la mala distribució de la renda i la 
manca de major dinamisme de l'economia (40,7% i 35,7%, respectivament). 
 
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 88,1% dels membres del Col·legi barcelonins 
creu que és urgent un increment de les inversions en millores de la xarxa 
ferroviària de RENFE en l'Àrea Metropolitana de Barcelona per tal d'evitar un 
col·lapse del transport públic. A Girona, gairebé el 90% dels col·legiats gironins 
(un 87,8%) pensa que el 2016 no es consolidarà la recuperació de la 
construcció i del mercat immobiliari. Una opinió que comparteixen els 
economistes a Lleida, ja que un 83% dels membres del Col·legi lleidatans creu 
que durant l'any 2016 no es recuperarà definitivament la construcció i el mercat 
immobiliari, mentre que només un 9,4% pensa que sí. Finalment, a Tarragona 
gairebé el 60% dels participants a l’enquesta (un 59,4%) pensa que els 
tancaments d'empreses químiques s'expliquen pels costos energètics i per la 
manca d'infraestructures. 
 
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 


