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El Govern preveu que el PIB català creixi un 2,9% aquest
any i superi els 245.000 M€
•

El creixement de l’economia catalana serà quatre dècimes superior al del
conjunt d’economies avançades i dues dècimes superior a la mitjana
espanyola

•

L’estimació per al 2019 se situa en 2,5%, un ritme d’avenç més moderat que els
anys precedents, però encara remarcable

•

La taxa d’atur continuarà reduint-se i, per primer cop en 11 anys, el 2019
tornarà a ser inferior al 10%

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha publicat avui l’escenari
macroeconòmic de Catalunya per al bienni 2018-2019, que dóna continuïtat al cicle
expansiu que l’economia catalana va iniciar l’any 2014. D’acord amb aquesta previsió,
Catalunya creixerà aquest any un 2,9%, quatre dècimes per sobre de l’estimació per al
conjunt d’economies avançades (FMI), sis dècimes més que la zona euro (Comissió
Europea) i dues més que la mitjana de l’Estat espanyol (Ministeri d’Economia, Indústria i
Competitivitat). En termes absoluts, el PIB català assolirà un volum total de 245.440 M€,
prop d’11.000 M€ més que el 2017.
Pel que fa a l’exercici 2019, el Departament preveu un avenç del PIB del 2,5% —fins arribar
als 256.163 M€—, dues dècimes per sobre de la previsió per al conjunt d’Espanya.
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Els creixements previstos per al PIB català en els anys 2018 i 2019 són encara molt
destacables, però inferiors a les excepcionals xifres registrades en els darrers exercicis
(3,4% el 2017, 3,6% el 2016 i 3,8% el 2015). Aquest ritme més moderat s’explica per la
normalització de les taxes de creixement després d’uns anys de forta recuperació, per la
desacceleració de les economies de l’entorn, per uns preus del petroli més elevats i per una
orientació menys expansiva de la política monetària. En aquest sentit, el fet que Catalunya
sigui una economia cada cop més oberta també la fa més sensible als esdeveniments de
l’entorn internacional.
El pes de la demanda externa (saldo exterior) en l’economia catalana serà destacable tant el
2018 com el 2019, amb una contribució al creixement del PIB de sis dècimes els dos anys.
Pel que fa a la demanda interna, es modera l’augment del consum de les llars (2,2% i 1,9%
el 2018 i 2019, respectivament), el del consum de les administracions públiques (2,0% i
1,5%) i el de la formació bruta de capital (4,4% i 3,2%), tot i que les taxes mantenen valors
molt positius.
Dinamisme del mercat de treball
En els propers dos exercicis l’ocupació mantindrà un avenç notable, amb augments estimats
del 2,5% el 2018 i del 2,2% el 2019. En termes absoluts, es preveu que es registrin,
respectivament, 79.900 i 72.100 nous llocs de treball en termes equivalents a temps
complet, de forma que la taxa d’atur mitjana baixarà a l’11,4% el 2018 i al 9,7% el 2019. La
taxa d’atur a Catalunya no s’ha situat per sota del 10% des de l’any 2008 (8,9%).

El document de previsions macroeconòmiques es pot consultar en aquest enllaç:
Previsions Macroeconòmiques. Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2018 i 2019

