
 
 

Nota de premsa 
 

El Grup de Conjuntura del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya preveu que 

l’economia catalana creixerà un 3% el 2018  
 

El Grup de Conjuntura de la Comissió d’Economia Catalana del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya assegura que “l’economia catalana va bé 
tant en consum, turisme i ocupació com en relació a l’activitat empresarial 
i industrial, tot destacant l’exportació”. 
 
Barcelona, 27 de Juny de 2018.- El Grup de Conjuntura de la Comissió 
d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) ha ofert 
aquest matí una roda de premsa per analitzar l’actual situació econòmica des 
de diverses perspectives. 
 
Xavier Cuadras ha abordat aspectes macroeconòmics com ara el PIB, la 
inflació o la ocupació. En primer lloc ha recordat que “la taxa de creixement del 
PIB interanual en el primer trimestre del 2018 és del 3,3% a Catalunya, fent que 
s’encadenin 13 trimestres amb increments superiors al 3%”. En relació a les 
previsions de creixement pel 2018, Cuadras ha apuntat a “una certa disparitat 
entre diverses institucions de previsió econòmica, sent la del 3,1% de la 
Cambra de Comerç de Barcelona la més encertada ja que coincidim que 
l’economia catalana creixerà al voltant del 3% el 2018”. 
 
Cuadras també ha senyalat que “el creixement té una afectació molt positiva 
sobre el mercat laboral amb un augment de l’ocupació del primer trimestre del 
2018 segons dades de l’EPA del 3,3% a Catalunya i una afiliació a la Seguretat 
Social un 3,3% superior entre gener i maig de 2018 respecte el mateix període 
de l’any anterior. 
 
Jordi Goula s’ha centrat en els indicadors de demanda i consum apuntant que 
el consum segueix creixent a un ritme molt alt (un 3,2% interanual més de 
consum de les llars el primer trimestre de 2018), així com també la matriculació 
de cotxes (un 11,4% interanual més entre gener i maig de 2018), però que en 
canvi el comerç no creix igual (una disminució del 2,9% interanual en l’índex de 
vendes en grans superfícies entre gener i abril de 2018 i només un creixement 
del 1,9% interanual en l’índex de comerç al detall entre gener i abril de 2018). 
Segons Goula “l’auge de les vendes per internet, el clima i noves preferències 
per part del consumidor com la restauració i l’oci poden explicar aquesta 
tendència en consum”.  
 
En relació al turisme, les pernoctacions en hotels han augmentat un 4,3% el 
maig de 2018 respecte el mateix mes del 2017 i la despesa de turistes s’ha 
incrementat també en un 7,4% interanual entre gener i abril de 2018. Tot i així, 
Goula ha afirmat que “aquest any països que ens han prestat turistes com 
Tunis i Turquia tornen a rebre turisme i el més normal serà que enguany no fem 
cap rècord”.  



En referència a l’habitatge, Goula ha explicat que “el mercat segueix funcionant 
en compravenda amb un augment del 22,4% interanual a l’abril del 2018 però 
segueix frenat per la manca d’oferta”. 
 
Modest Guinjoan ha parlat de l’àmbit de l’empresa destacant que “continuem 
en una tònica positiva com la que veníem registrant els últims mesos”. En 
aquest sentit ha recordat que “l’índex de confiança empresarial continua amb 
una tònica positiva (+1,9% en el segon trimestre de 2018) amb un protagonista 
destacable com el sector industrial” i ha afegit que “el PIB industrial català és 
superior a la suma del PIB industrial andalús i madrileny”. Guinjoan ha remarcat 
que “l’índex de producció industrial corregit de l’abril de 2018 i amb una 
referència de variació interanual es va situar en un +3,8%, doblant el +1,2% 
d’Espanya”. 
 
Pel que fa a l’exportació de béns entre gener i març de 2018, “aquesta ha 
augmentat en un 3,4% respecte el mateix període de l’any passat”. En aquest 
àmbit “el transport marítim acumulat fins a l’abril del 2018 ho reflecteix amb un 
augment del 13,9%, el doble que a Espanya, mentre que el maig de 2018 es va 
donar un rècord històric mensual al Port de Barcelona amb 6 milions de tones”. 
També el sector serveis té un comportament positiu, pujant un 5,8% entre 
gener i abril de 2018 respecte el 2017, mentre que el Valor Afegit Brut del 
primer trimestre de 2018 va registrar un increment del 5,2% en la indústria i del 
6,2% en construcció”. 
 
Albert Carreras ha analitzat l’estat del sector públic ressaltant que “estem 
pendents de tornar a la normalitat després de l’aixecament de la intervenció 
financera de la Generalitat i del control previ dels pagaments” tot i que ha 
afirmat que “hi ha exigències superiors que en d’altres comunitats autònomes”. 
Carreras ha afegit que “la gran pregunta és si la Generalitat complirà l’objectiu 
de dèficit del 0,4% i com que al juliol hi haurà una gran entrada d’ingressos 
sembla que es complirà”. A més ha apuntat que “hi ha un bon comportament 
del període mitjà de pagament, situat en 25 dies de desviació, i fins i tot hi ha 
una previsió de millora”.  
 
D’altra banda, ha apuntat que “calia un pressupost per al 2018 però ja és tard” i 
en relació al pressupost per al 2019 “hi haurà un marge de maniobra baix en la 
despesa ja que més del 90% està compromès”. Per aquest 10%, Carreras ha 
afirmat que “hi ha grans prioritats socials com les llars d’infants, les llistes 
d’espera o les polítiques d’habitatge”, així com “petites grans urgències com la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o la promoció de la llengua 
catalana”. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats (264 dels quals formen part de la Comissió d’Economia Catalana) 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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