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La revista “Nota de conjuntura” fa 25 anys 
i arriba al número 100 !!!
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L’economia internacional va repuntar de forma gener alitzada

Font: FMI i Eurostat.

PIB en volum a les economies avançades 
(% variació anual)
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� El PIB va créixer de forma sincronitzada a un ritme moderat però robust a les principals 
economies mundials. 

� El 2017, el ritme de creixement va millorar a la majoria de països.

� Malgrat les incerteses, per al 2018 s’esperen creixements moderadament robustos. 

PIB en volum a les economies emergents i en 
desenvolupament (% variació anual)
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La situació econòmica es va mantenir molt dinàmica,  per sobre 
d’Espanya i de la zona euro

� Catalunya (3,4%) va créixer per sobre del conjunt d’Espanya (3,1%) i de la zona euro 
(2,4%). Per tant, un creixement molt alt, tot i les tensions institucionals.

� El creixement intertrimestral va ser del 0,9% els tres primers trimestres i del 0,8% el quart. 
Les primeres dades del 2018 mantenen el ritme de creixement (0,8%)

� No es van complir les previsions catastrofistes de caiguda de l’activitat el 4T 2017.

Evolució del PIB (% variació anual)

Font: Idescat, INE i Eurostat.
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Evolució del PIB (% variació trimestral)

Font: Idescat, INE i Eurostat.
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Al 4T 2017 s’imposa la solidesa de l’economia catal ana
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(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat 
de lucre al servei de les llars. (2) Inclou la variació d’existències. 

(3) Inclou el saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya.

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i INE.

Variació del PIB en volum i contribucions dels comp onents des de 
l’octubre del 2017 (% de variació interanual, i contribucions) � El 4T 2017 el PIB de l’economia 

catalana va registrar un 
creixement del 3,5% interanual , 
i del 3,4% el 1r trimestre del 
2018. 

� Creixement robust i equilibrat 
entre els diferents components 
de la demanda, amb 
protagonisme destacat del 
sector exterior .

� S’observa una desacceleració 
suau , en línia amb les previsions 
de l’economia global.-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

Catalunya Espanya Catalunya Espanya

4t trimestre 2017 1r trimestre 2018

Consum de les llars Consum de les adm. públiques (1)
Formació bruta de capital (2) Saldo amb l'exterior (3)
PIB (% variació interanual)



Deteriorament puntual en alguns indicadors del 4T 2 017 que 
es recuperen el 1T 2018

9

Font: Idescat, INE, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Comparativa d’indicadors des de l’octubre del 2017 a Catalunya
(% de variació interanual, a excepció dels indicats)

Índex de producció industrial (IPI) corregit de calendari 7,7 4,5

Índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) 4,6 5,7

Nombre de visitants (turisme estranger) -7,0 3,3

Despesa total (turisme estranger) -2,0 10,5

Índex de comerç al detall (ICD) a preus constants i sense estacions 
de servei

-1,4 1,5

Exportacions de béns 9,5 3,6

Importacions de béns 7,4 4,7

Indicador de clima empresarial, expectatives de cares al trimestre 
següent (% de respostes positives menys % de respostes negatives)

11,7 18,6

Taxa d'atur (% de persones desocupades respecte actives) 12,63 12,19

Afiliació a la Seguretat Social, total règims 3,4 3,7

4t trimestre 
del 2017

1r trimestre 
del 2018
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Model de creixement més equilibrat que el d’abans d e la crisi

Evolució del PIB i contribucions al creixement de l a demanda (%)

Font: Idescat

� Patró de creixement més 
equilibrat entre demanda 
interna i demanda externa.

� L’aportació del consum 
de les llars va representar 
el 37,5% del creixement 
del PIB (15 punts menys 
que el 2015 quan era del 
53%). L’aportació del 
consum de les adm. 
públiques també es va 
reduir (11,2%).

� Va destacar la millora de 
l’aportació de la formació 
bruta de capital (fins al 
30,3%) i especialment 
l’aportació de la demanda 
exterior , amb un 21,0%
del creixement del PIB.
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Creixement generalitzat dels grans sectors econòmics

Evolució del PIB i contribucions al creixement per sectors (%)

Font: Idescat.

□ Des de la recuperació, els 
grans sectors 
econòmics tenen 
contribucions positives 
al VAB total de Catalunya.

□ El 2017 destaquen el
sector serveis per la 
seva importància en 
l’economia (contribueix el 
57% del total) i el sector 
industrial pel seu 
dinamisme (28% del total).

□ La contribució de la 
construcció va 
augmentar (6% del total) i 
la del sector primari va 
ser lleugerament negativa.

□ El creixement agregat va 
ser molt elevat (3,4% el 
2017).
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La indústria, un pilar bàsic de l’economia catalana

� Catalunya va mantenir 
una dinàmica industrial 
més positiva que la 
zona euro .

� La indústria és cabdal 
per estimular la 
innovació, la capacitat 
exportadora i millorar 
processos de producció. 
Són els fonaments d’un 
model de creixement 
sostenible .

Evolució del VAB de la indústria (% de variació interanual)

Font: Idescat i Eurostat.
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� La indústria va consolidar seva recuperació : el VAB de 2017 va seguir creixent més a 
Catalunya (4,9%) que al conjunt de la zona euro (2,8%) com ja havia succeït el 2016. La 
indústria va perdre pes durant la crisi, però n’ha guanyat durant la recuperació.

� El creixement del VAB industrial el 1T 2018 va ser del 5,2%, 1,3 pp més que la zona euro.
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� Durant el 2017, registres 
històrics en turisme, en 
recepció de turistes estrangers 
i en la despesa que efectuen.

� Catalunya va rebre 19 milions 
de turistes estrangers el 
2017, un 5,0% més que el 
2016. La despesa total del 
turisme estranger va ser de 
19.152 M€, un 9,6% més.

� El turisme va presentar un 
retrocés transitori el 4T, 
principalment a causa de 
l’impacte dels atacs terroristes 
de l’agost i la violència policial 
de l’1 d’octubre. Durant els 
primers mesos del 2018 el 
nombre de visitants és 
lleugerament inferior al de 2017 
però la despesa continua 
creixent.
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El turisme, impulsor de l’economia
Evolució del turisme estranger
(Índex base 2005=100)

Font: INE

Demanda turística a Catalunya (2017)

Font: ETR, Frontur, Egatur i INE.
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turistes % de variació 

Milions 
d'euros % de variació 

Catalunya1 14,3 10,8 1.697 10,4
Resta de l'Estat 5,1 -0,5 1.902 2,4

Turisme estranger2 19,0 5,0 19.150 9,6
Total 38,4 6,3 22.749 9,0
1No inclou els viatges ni la despesa a l'habitatge propi.

Turistes Despesa total

2Turistes que visiten Catalunya com a primera destinació dins de l'Estat espanyol; no inclou les 
visites a Catalunya com a destinació secundària.



Es preveu una moderació en el creixement, que serà d’un 2,9% 
el 2018, per sobre del de les economies avançades

(p): Previsió
Font: FMI (juliol de 2018); Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (juny de 
2018).

PIB en volum (% variació anual)
� L’escenari previst és 

el d’un creixement 
una mica més 
moderat , en línia amb 
el que es preveu al 
nostre entorn.

� El creixement es 
normalitza cap a un 
ritme més sostenible i 
consistent amb el 
potencial de 
creixement. Amb tot, 
es situarà per sobre la 
mitjana històrica  
1981-2016 (del 2,2%).

� Alguns riscos a la 
baixa: proteccionisme, 
política monetària 
menys expansiva i 
encariment del  
petroli. 
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� Es preveuen creixements del PIB del 2,9% el 2018 i del 2,5% el 
2019.
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l'exterior

Saldo comercial de béns i serveis de Catalunya  (% del PIB)

Font: Idescat.

Canvi estructural en els anys recents: increment de  la 
propensió a exportar als mercats mundials

� Durant el 2017 l’economia catalana va 
obtenir un superàvit comercial de béns i 
serveis de 28.529 milions d’euros, 
equivalent al 12,2% del PIB . 

� amb l’estranger: 6,5% del PIB
� amb Espanya: 5,7% del PIB

� El saldo comercial amb l’estranger canvia la 
tendència a partir del 2009 , entrant en 
valors positius. Incrementa significativament 
la capacitat exportadora de l’economia.

� Es manté el superàvit comercial amb 
Espanya tot i la internacionalització creixent.

16



0

20.000

40.000

60.000

80.000

Catalunya guanya quota de mercat mundial

� Nivells màxims d’activitat exportadora des del 1998. Les exportacions de béns van augmentar 
un 2% el 2016 i un 8,7% el 2017 . El valor actual a preus corrents de les exportacions sobrepassa 
en un 70,8% el valor del 2009. Aquestes xifres són encara més significatives si es té en compte la 
desacceleració en el comerç mundial el 2015 i 2016. 

� Les exportacions mundials de 2017 van créixer un 3,6%, molt per sota dels registres de 
Catalunya. Catalunya ha guanyat quota de mercat mundial en els darrers anys.

� Proporció de les exportacions catalanes de béns sob re el total d’Espanya el 2017: 25,6% . 
En sectors concrets el pes és més significatiu: 34,1% de les semi-manufactures (46,8% a la 
indústria química) i 31,4% de les manufactures de consum.

Exportacions de béns (milions d’euros)

Font: Idescat i Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.
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Exportacións de productes industrials d'alt contingut
tecnològic
(% sobre les exportacions de ptoductes industrials totals)

Font: Idescat.
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Requadre 2: 
l’empresa 

exportadora
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� Durant el 2012-2017 el 
nombre d’empreses 
exportadores 
regulars va créixer 
molt (23,8%) . 

� De les 46.651 
empreses 
exportadores, 7.625 
van exportar de 
forma regular i per 
valor de com a mínim 
50.000 durant el 2017.

La base exportadora de l’economia catalana augmenta
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Nombre d’empreses exportadores regulars i no regula rs*

* Empreses que exporten 50.000€ o més

Font: ICEX



Requadre 3: La 
intensitat 

exportadora de 
Catalunya i els 

mercats potencials 
de futur

Sandra Jiménez Arteaga 
Antoni Fita Catà

Guillem Estapé Bartrés
(ACCIÓ)



Àsia i Amèrica del Nord, principals reptes exportad ors

� La distància geogràfica i cultural és un factor rellevant en les relacions comercials dels països. 

� Entre els principals països amb els quals Catalunya té una major intensitat exportadora, es 
troben els de la UE, la conca sud del Mediterrani (Nord d’Àfrica, Turquia i part de l’Orient Mitjà) 
i alguns països d’Amèrica Llatina (on destaquen els països del pacífic i les illes del carib).

� Per contra, entre els principals països amb una intensitat exportadora més baixa , es troben 
els d’Àfrica Subsahariana , especialment Àfrica Oriental, Amèrica del Nord , Àsia i Oceania. 

Índex intensitat exportadora per països (2016)
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Inversió estrangera



Alta capacitat per atraure inversió estrangera prod uctiva

� El 2015 i el 2016, la inversió estrangera directa va superar els 5.000 milions d'euros anuals 
(màxims històrics). El 2017, els ingressos de la IED van ser de 3.093 milions d'euros, més baixos 
però encara molt significatius. 

� Els fluxos d’IED baixen el 1T 2018, però això contrasta amb els nombrosos anuncis de projectes
d’inversió a Catalunya. A més, cal tenir en compte les limitacions metodològiques i la forta volatilitat 
de l’IED, que recomana analitzar el seu rendiment en períodes més llargs. 

� En els últims 5 anys, els ingressos mitjans anuals a Catalunya han estat de més de 4.000 M 
€, un 34% més que en els anteriors 5 anys. 

Inversió estrangera directa bruta a Catalunya
Milions d'euros.

Nota: no inclou inversió en ETVE.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat).
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15.632
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Segons FDI Markets, el 2017 la nova ocupació associ ada 
a l’IED va batre rècords
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� FDI Markets (Financial Times) 
mostra que el 2017 es va rebre un 
alt volum d’inversió estrangera 
directa a Catalunya (4.924 M€). 
Només considera projectes 
d’inversió que impliquen creació de 
llocs de treball. La creació 
d’ocupació associada a la IED va 
assolir el seu màxim el 2017, amb 
més de 15.600 llocs de treball 
creats.

� Catalunya va ser la tercera regió 
de l’oest d’Europa en creació 
d’ocupació associada a IED , 
després d’Irlanda i el sud-est del 
Regne Unit.

� Es constata un pes creixent 
d’inversions en centres 
d’empreses tecnològiques.

Font: ACCIÓ, a partir de FDI Markets (Financial Times).

Volum d’inversió estrangera rebuda  (milions d’euros)

Llocs de treball creats amb la inversió estrangera rebuda
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Dinàmica 
Empresarial



Previsió de creixement de les empreses actives a 
Catalunya malgrat els canvis de domicili social
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Evolució de les empreses actives a Catalunya *
(Milers)

* A 1 de gener de cada any.
Font: Idescat a partir de l’INE; 2018 estimació de 
l'Observatori del Treball i Model Productiu.

� La crisi va fer tancar moltes empreses, 
però aquesta tendència s’ha invertit .

� Des del 2014 s’observa una 
recuperació neta del nombre 
d’empreses actives. Un dels reptes clau 
que queda pendent per a guanyar 
competitivitat és l’augment de la seva 
dimensió .

� Les primeres estimacions mostren que 
durant el 2017 el nombre d’empreses 
amb activitat econòmica a Catalunya 
va seguir augmentant.
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� Segons el Col·legi de registradors, durant el 2017 2.536 societats mercantils van canviar el 
seu domicili des de Catalunya a una altra CA , mentre que el canvi invers va ser de 548 . 
Així, el saldo de societats mercantils per aquesta via va ser de de -1.988.

� Els anuncis de canvi durant el 4T van superar les 3.000 però algunes van finalitzar els tràmits 
el 2018 i altres no van finalitzar aquest canvi notarial . 



Elevat dinamisme en la creació de societats mercant ils
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� Des del 2011 la creació de societats mercantils ha presentat una  tendència creixent.
L’evolució a Catalunya ha estat més positiva que a Madrid des del 2013.

� El 2016 va ser un any extraordinàriament positiu i el 2017 i inici del 2018 s’ha normalitzat el 
ritme de creixement però ha mantingut la bona tendència . 

Creació i dissolució de societats mercantils
a Catalunya * (Nombre)

*Les dissolucions s'indiquen en signe negatiu.

Font: Idescat, a partir del Registre mercantil.

Creació neta de societats mercantils
(Nombre)

Font: INE, a partir del Registre mercantil.
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Font: INE.

� La recuperació de la confiança i rendibilitat empre sarials s’ha consolidat en els últims 
anys. L’activitat empresarial s’ha beneficiat de l’acceleració de la demanda interna, de la bona 
dinàmica exportadora i dels baixos costos financers. 

� La situació del negoci i les expectatives de les em preses s’han mantingut positives 
durant tot el 2017 i l’inici del 2018 . La percepció de la situació empresarial a Catalunya ha 
estat millor que la del conjunt d’Espanya des del 2013

� Des de finals de 2013, la rendibilitat en actius nets i nets no financers ha millorat significativament.

Clima empresarial. Expectatives per al següent trim estre 
(Diferència entre el percentatge de respostes favorables i 
desfavorables)

Milloren la confiança i la rendibilitat empresarial s

Rendibilitat de l’empresa catalana (%)
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1 Resultat ordinari net abans d'impostos sobre el patrimoni net (%).
2 Resultat ordinari net abans d'interessos i impostos sobre l'actiu net (%).
3 Resultat d’explotació abans d'impostos sobre l’actiu financer (%).
4 Estimacions provisionals obtingudes a partir d'enquestes trimestrals del Banc d'Espanya.

Font: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, i Departament de la 
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de les dades de la Central de Balanços 
del Banc d'Espanya.

-5

0

5

10

15

20

25

I
2016

II III IV I
2017

II III IV I
2018

II

Catalunya Espanya



Mercat 
laboral
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Fort creixement de l’ocupació
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� El mercat de treball s’havia vist fortament afectat durant la crisi però el 2014 inicia la recuperació. 

� El 2017 l’ocupació va créixer un 2,9% amb dades de l’EPA, mentre que l’afiliació a la Seguretat Social 
va augmentar un 3,8%.

� Encara no s’ha recuperat l’ocupació prèvia a la crisi (la seva evolució va ser pitjor que la del PIB durant 
la recessió).

� La taxa d’ocupació a Catalunya (66,9%) ja va superar la de la zona euro (66,3%).

Font: Idescat, INE i Ministeri de Treball i Seguretat Social.

Ocupació (% de variació interanual)



Malgrat la millora, els reptes segueixen sent impor tants
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� La taxa d’atur va disminuir notablement: 13,4% el 2017 i 12,2% 1T 2018. Però segueix per 
sobre de la zona euro, i molt alta en alguns col·lectius (joves, no comunitaris).

� L’atur de llarga durada (població que cerca feina des de més d’un any) es va reduir de manera 
significativa però la seva proporció continua sent elevada (50,3% el 2017).

� La recuperació de l’ocupació s’ha fet en gran mesura mitjançant ocupats amb contracte 
temporal i amb una rotació laboral molt alta .

Font: Idescat i INE

Taxa d’atur
(% de població activa)
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Preus i 
salaris



Després d’una inflació moderada el 2017, s’observa una 
tendència a l’alça en els primers mesos del 2018

� La inflació registrada el 
2017 (2,2%) va ser 
decreixent durant l’any. 
En els primers mesos 
del 2018 els preus de 
consum augmenten per 
l’increment del preu del 
petroli.

� Durant el 2017 la 
inflació subjacent va 
continuar moderada 
(1,3 %), i encara més a 
finals d’any.

� La caiguda dels salaris i 
l’increment dels preus 
resten poder 
adquisitiu.
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Evolució històrica de la inflació general i de la i nflació subjacent (% 
de variació interanual)

Font: INE
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� Des de la recessió, el diferencial d’inflació de Catalunya amb la 
zona euro ha estat relativament reduït, i molt inferior a l’etapa 
prèvia d’expansió.



Estancament del cost laboral malgrat la recuperació  
econòmica
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� El cost laboral va caure 
un 0,3% durant el 2017 i 
prolonga l’estancament 
dels últims anys. En un 
context de recuperació de 
la inflació, aquesta 
dinàmica ha afavorit la 
pèrdua de poder 
adquisitiu de les 
persones treballadores . 

� El 1T 2018 el cost laboral 
a Catalunya repunta, però 
l’augment es localitza 
exclusivament en algunes 
activitats del sector de 
serveis.
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Font: Enquesta trimestral del cost laboral (INE).

Evolució dels costos laborals per treballador i mes  a Catalunya i al conjunt 
de l’Estat (% de variació interanual)

� La desigualtat salarial s’ha reduït amb la recuperació macroeconòmica dels últims anys, però 
encara es manté a nivells superiors als del 2008. Els col·lectius amb els salaris més baixos  
han estat els més afectats per l’ajust salarial (juntament amb els nous entrants al mercat 
laboral).



Sector 
públic



La Generalitat segueix fent esforços per contenir e l dèficit
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� Els comptes de la Generalitat de Catalunya van presentar un dèficit del 0,56% del PIB el 
2017, de manera que es va complir amb l’objectiu de dèficit fixat per l’Estat del 0,6%. 

� Els ingressos no financers van augmentar un 7,8%, mentre que les despeses no 
financeres van créixer un 4,9%.
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Pobresa i 
desigualtat

Requadre 7: 
L’Enquesta de 
condicions de 
vida



Malgrat la recuperació, van repuntar els índexs de desigualtat i 
el de la taxa de risc de pobresa.
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Principals índex de desigualtat
(2013-2017)

Font: Idescat.

� L’índex de Gini (que oscil·la entre 0, equitat màxima, i 100, desigualtat màxima; va
empitjorar el 2017 (31,8).

� Després d’una reducció inicial l’any 2015, la taxa de risc de pobresa va experimentar un 
augment significatiu els dos darrers anys.

� La taxa de risc de pobresa en el treball (12,2%) es manté entre les més altes d’Europa .
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reptes



Cap a un model de creixement més equilibrat (I de I II)
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� Dependència de la demanda interna.

� Terciarització en un context de 
dependència de la construcció i declivi de 
la indústria.

� Creació d’ocupació intensa , però amb 
qualitat millorable degut a les nombroses 
disfuncions del mercat de treball (alta 
temporalitat, contractes molt curts, alta 
rotació, elevat pes del temps parcial 
involuntari).

� Productivitat estancada (en especial, 
declivi de la productivitat aparent del 
capital).

Actual fase de recuperació econòmica
(des de finals del 2013)

� Aportació tant de la demanda interna com 
externa.

� Protagonisme de la indústria. Els darrers 
anys, creixement generalitzat dels grans 
sectors. 

� Creació d’ocupació intensa , però encara 
per sota de la situació pre-crisi. La qualitat 
també és millorable. Poques millores, més 
enllà d’una millor assignació sectorial.

� Millora de la productivitat des del 2010.

Anterior fase expansiva
(2000-2007)
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� Pèrdua de la competitivitat cost (augment 
del cost laboral unitari en relació a la UEM).

� Superàvit amb la resta de l’Estat i saldo 
deficitari amb l’estranger 

� Dèficit fiscal, dependència dels ingressos 
extraordinaris del cicle immobiliari.

� Recuperació de la competitivitat cost 
(devaluació interna dels salaris). 
Inflació moderada.

� El doble superàvit . Superàvit en el comerç 
amb l’estranger i la resta de l’Estat.

� Dèficit fiscal, dependència dels 
mecanismes extraordinaris de liquiditat 
de l’Estat, espai fiscal reduït.

Cap a un model de creixement més equilibrat (II de III)

Actual fase de recuperació econòmica
(des de finals del 2013)

Anterior fase expansiva
(2000-2007)



Cap a un model de creixement més equilibrat (III de  III)
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Font: Idescat.

Evolució del PIB i contribucions al creixement per s ectors i components de la demanda 
(mitjana del període indicat; punts percentuals, tret de la variació del VAB i del PIB)

� La fase expansiva 2001-2007 , basada en la bombolla immobiliària, mostra una gran 
dependència de la demanda interna i un creixement excessiu de la construcció i serveis pocs 
qualificats.

� La fase de recuperació 2014-2017 mostra un creixement més equilibrat i sostenible, amb 
aportacions positives tant de la demanda interna com externa. La indústria pren protagonisme i 
el creixement és generalitzat per grans sectors.
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Reptes de la nova fase expansiva
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I. Model de 
creixement

� Mantenir aquest patró de creixement més equilibrat i amb una 
presència reforçada de la indústria .

� Apuntalar el creixement de la productivitat . L’avanç de la 
productivitat s’ha de basar en la millora de qualitat dels factors 
productius (K humà, reorientació del patró inversor, gestió 
empresarial), la innovació i una regulació adequada mercats. 

� Creixement de les rendes més equilibrat (enfront 
l’estancament salarial), més inclusiu .

II. Sector 
exterior

� Mercats amb potencial de futur .

� Expansió de la base exportadora regular .

III. Sector 
públic. 
Generalitat

� Exigència de lleialtat institucional en les relacions financeres 
amb l’Estat.

� Recuperar espai fiscal .
IV. Mercat de 
treball, política 
de rendes i 
desigualtat

� Ocupació més estable i de qualitat .

� Adequar els mecanismes de protecció social a les 
necessitats actuals.
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