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PREVISIONS MACROECONÒMIQUES 
 
El Govern preveu que el PIB català creixi un 2,2 % el 2019 
 

• El creixement de l’economia superarà en quatre dècimes el del conjunt 
d’economies avançades i en nou dècimes el de la mitjana de la zona euro 
 

• La previsió per al 2020 se situa en l’1,9 %, un ritme d’avanç més moderat però 
també més proper al potencial de creixement a llarg termini 

 
• La taxa d’atur continuarà reduint-se i s’estima que baixarà fins al 10,2 % el 2019 

i 9,5 % el 2020 
 
 

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha publicat avui l’escenari 
macroeconòmic de Catalunya per al bienni 2019-2020, amb unes previsions de creixement 
del PIB del 2,2 % l’any 2019 i de l’1,9 % l’any 2020. Aquest escenari macroeconòmic 
suggereix un dinamisme similar al de la mitjana de l’Estat espanyol els propers dos anys, 
però superior al del conjunt d’economies avançades (amb un creixement de l’1,8 % el 2019 
segons el FMI) i la zona euro (amb un creixement de l’1,2 % el 2019 segons la Comissió 
Europea). En preus corrents, el PIB català assolirà un volum total de 251.259 M€, gairebé 
9.000 M€ més que el 2018. 
 
Macroeconomic forecasts for Catalonia

2018 2019 (f) 2020 (f)

GDP % change in volume 2,6 2,2 1,9

GDP Millions of euros 242.323 251.259 260.988

Domestic demand Contribution to the GDP growth 2,2 1,9 1,7

Houshold consumer expenditure % change in volume 2,0 1,9 1,6

Public administration  

consumer expenditure 1

Gross capital formation 2 % change in volume 4,6 3,0 2,9

External trade balance Contribution to the GDP growth 0,4 0,3 0,3

Foreign trade balance Contribution to the GDP growth -0,4 -0,1 0,1

Exports of goods and services % change in volume 2,0 2,8 3,5

Imports of goods and services % change in volume 3,6 3,6 3,8

Balance with the rest of Spain Contribution to the GDP growth 0,8 0,4 0,2

Jobs created 3 Thousands 107,0 59,3 37,9

Jobs created 3 % change 3,4 1,8 1,1

Estimated unemployment rate Unemployed / active population (%) 11,5 10,2 9,5

(f) Forecast.
1 Includes consumption expenditure of non-profit institutions serving households.
2 Includes stock variation.
3 Full time equivalent jobs.
Source: Catalan Government. Ministry of the Vice-presidency and of the Economy and Finance.
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Les previsions actuals pronostiquen una estabilització del creixement de l’economia catalana 
al voltant del 2 %, en línia amb una fase més madura del cicle econòmic, en què l’avanç de 
l’economia catalana va convergint cap al seu valor potencial o de llarg termini.  
 
En sintonia amb l’anàlisi dels principals organismes internacionals, aquest escenari 
macroeconòmic està sotmès a riscos externs orientats principalment a la baixa. La feblesa 
del creixement econòmic a la zona euro, l’escalada del proteccionisme comercial i les 
incerteses al voltant del desenllaç del Brexit són elements que han donat una treva els 
primers mesos del 2019, però que poden comprometre en qualsevol moment la solidesa de 
l’actual fase expansiva. 
 
L’any 2019 i el 2020 la demanda interna seguirà impulsant l’economia catalana. Es modera 
el creixement del consum de les llars (1,9 % i 1,6 % el 2019 i 2020, respectivament), el del 
consum de les administracions públiques (1,8 % i 1,7 %) i el de la formació bruta de capital 
(3,0 % i 2,9 %). L’aportació prevista de la demanda externa segueix positiva el 2019 i 2020, 
amb un valor més moderat (de 0,3 punts els dos anys). Les projeccions reflecteixen un 
creixement més contingut de les exportacions a l’estranger que el de les importacions (les 
exportacions creixeran un 2,8 % el 2019 i un 3,5 % el 2020). Aquestes xifres representen 
una certa acceleració en comparació amb la feblesa mostrada per les exportacions de béns i 
serveis el 2018. 
 
La taxa d’atur seguirà evolucionant a la baixa  
 
Després de tres anys de forta creació de llocs de treball -al voltant de 100.000 llocs de 
treball equivalents a temps complet cada any- amb taxes superiors al 3 %, es preveuen 
taxes de creixement més moderades, de l’1,8 % l’any 2019 i de l’1,1 % l’any 2020. Aquesta 
dinàmica de l’ocupació, en conjunció amb un creixement de la població activa al voltant del 
0,7 %, propicia un descens continuat de la taxa d’atur, fins al 10,2 % el 2019 i el 9,5 % el 
2020. 
 
El document de previsions macroeconòmiques es pot consultar en aquest enllaç: 
 
Previsions Macroeconòmiques. Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2019 i 2020 
  

 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/PM/PM-2019-20.pdf

