
 
Nota de premsa 

 

El Grup de Conjuntura del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya considera que les exportacions, el 
turisme i el consum impulsen el dinamisme de 

l’economia catalana 
 
- Les dades del PIB i la creació d’ocupació demostren que la recuperació 
econòmica que va començar el 2014 no s’atura. 
 
- L’exportació augmenta a unes taxes molt altes i assoleix rècords anuals, fet 
que justifica una  part substancial del creixement econòmic. 
 
- El consum, clau del creixement de l’economia i cabdal pel seu pes dins del PIB, 
s’està mantenint i creixent a un ritme molt correcte. El repunt del turisme al 
gener del 2018 posa de manifest que no hi ha cap afectació en aquest àmbit. 
 
- La crisi ha fet purga i ha deixat un teixit empresarial fort i competitiu que ha fet 
2 apostes per al futur: la innovació de producte i de procés i la intensificació del 
procés d’internacionalització.  
 
- En el sector públic, l’aplicació de l’article 155 ha comportat una paràlisi 
administrativa. 
 
Barcelona, 9 de març de 2018.- El Grup de Conjuntura del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) ha ofert una roda de premsa per analitzar l’actual situació econòmica 
des de diverses perspectives. A nivell general, el grup ha fet una valoració econòmica 
global de l’economia catalana “molt positiva” destacant que “estem en un moment dolç 
sense perdre de vista d’on venim i que tenim prop d’un 13% d’atur, un percentatge que 
en qualsevol país avançat seria un escàndol”. En qualsevol cas han destacat “un 
creixement positiu i sostingut, que continua creant ocupació i que compta amb un 
sistema empresarial competitiu malgrat que el sector públic corre amb una “cama 
lligada” per l’aplicació de l’article 155”. 
 
Xavier Cuadras ha abordat aspectes macroeconòmics com ara el PIB, la inflació o la 
ocupació destacant que “la recuperació econòmica que va començar el 2014 no 
s’atura”. En relació al PIB ha comentat com segons dades de la Generalitat de 
Catalunya, “la dada de creixement del 2017 és del 3,4% i del 3,9% interanual en el 
quart trimestre del 2017”. Cuadras ha afegit que “el que es pot afirmar és que no hi ha 
una desacceleració evident en el quart trimestre del 2017 ni el conjunt de l’any”. Anant 
als detalls del PIB, Cuadras ha explicat que “la recuperació ve donada pel sector 
industrial i el de la construcció per sobre del sector serveis”. D’altra banda ha subratllat 
que “l’acumulació de capital de les empreses creix per sobre del consum privat i públic 
i la demanda exterior continua sent important, fet que implica que no hi ha risc 
d’acumulació de dèficit per compte corrent”. Pel que fa a les previsions de creixement 
per al 2018, Cuadras ha recordat que la Generalitat de Catalunya situa la xifra en el 
2,6%, la Cambra de Comerç de Barcelona en el 2,7% i el BBVA en el 2,1%. En aquest 
sentit ha admès que “les dades de creixement són més baixes que el 2017 i això entra 
dins la lògica de la desacceleració del cicle de creixement”. En relació al mercat de 
treball, Cuadras ha assegurat que aquest també ha tingut un “comportament positiu 
especialment a Catalunya” amb un creixement interanual del 3,5% al gener i el febrer 
en afiliats a la Seguretat Social i amb un descens dels aturats registrats del 6,8% i el 



7,6% respectivament segons l’Idescat. Finalment ha afirmat que la taxa d’atur en el 
quart trimestre del 2017 va ser del 12,6% a Catalunya.  
 
Jordi Goula s’ha centrat en els indicadors de demanda i consum. Pel que fa al comerç 
i segons dades de Comertia, Goula ha remarcat “un sotrac brutal el mes d’octubre del 
2017 amb un descens del 4,6% a causa principalment de la violència de l’1 d’octubre, 
una tendència que s’ha revertit posteriorment de forma clara”. En aquest sentit ha 
afirmat que “el consum, clau del creixement de l’economia i cabdal pel seu pes dins del 
PIB, s’està mantenint i creixent a un ritme molt correcte, especialment en restauració”. 
En turisme Goula ha admès que també es va produir un sotrac a partir de l’octubre 
causat pel mateix motiu exposat, una situació “normalitzada” al gener amb un augment 
del 4% dels viatgers en establiments hotelers, d’un 11% en la despesa dels turistes, 
d’un 2% dels visitants estrangers (especialment americans  i asiàtics), un 3% del 
nombre de pernoctacions a hotels i d’un 1,8% de la facturació mitjana per habitació 
ocupada. En l’habitatge, el mercat per residents presenta normalitat, el mercat per 
inversors està frenat, el mercat de luxe està esperant a veure què passa i el mercat de 
lloguers està minvant els preus.  
 
Modest Guinjoan s’ha referit a l’àmbit de l’empresa repassant que “el 2017 es van 
crear a Catalunya 16.939 societats (un 23,8% del total d’Espanya), la dissolució de 
societats va ser de 1.977 (un 8,3% del total d’Espanya), i els procediments concursals 
es van reduir en un 7,6%.” D’altra banda ha remarcat que la ràtio creació/dissolució en 
el quart trimestre del 2017 es va situar en 8,3 empreses per cada societat dissolta. 
Guinjoan ha ressaltat que “la crisi ha fet purga i ha deixat un teixit empresarial fort i 
competitiu que ha fet 2 apostes per al futur, la innovació de producte i de procés i la 
intensificació del procés d’internacionalització demostrada per un nou rècord de 
l’exportació de Catalunya amb un creixement del 8,7% el 2017”. També ha destacat 
com el transport de mercaderies ha crescut el 2017 en un 19% en tones i en un 30,1% 
en contenidors. Guinjoan ha volgut subratllar com “les tendències d’inversió de les 
empreses són positives segons es desprèn de diverses enquestes, que el Financial 
Times va publicar que Catalunya era la regió més atractiva per invertir-hi del sud 
d’Europa i que la celebració del Mobile World Congress ha anat de nou molt bé”.  
  
Finalment Albert Carreras ha analitzat l’estat del sector públic, el qual ha afirmat que 
“la intervenció d’Hisenda comporta una paràlisi administrativa i un endarreriment de 
pagaments que ha fet mal” i ha explicat que “s’opera amb un cert col·lapse 
administratiu degut a la multiplicació de controls d’Hisenda i també de controls de la 
banca”. Carreras ha afegit que “es produeix un bloqueig de multitud de petites 
despeses per la multiplicació de controls d’Hisenda i això afecta un gran nombre de 
petits proveïdors i receptors d’ajuts públics”. D’altra banda, a l’espera de conèixer com 
es tancarà l’exercici pressupostari, Carreras ha afirmat que “amb el que es coneix se 
suposa que el tancament complirà amb l’objectiu de dèficit del -0,6% del PIB català per 
al 2017” i ha opinat que “la situació actual de pròrroga no és un problema trobant-nos 
en els primers mesos de l’any i no ho serà si s’acaba aprovant un nou pressupost per 
al 2018, la qual cosa és imprescindible per no perdre el marge d’increment de 
despesa. Pel que fa al pressupost del 2018, l’expansió de despesa estimada és d’uns 
600 milions d’euros resultat de la variació de l’objectiu de dèficit el 2018 del -0,6% al -
0,4% del PIB, de les bones previsions de recaptació i de bestretes i de la regla de 
despesa que permet un +2,4%.  
 
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 diferents, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. 
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