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PREVISIONS MACROECONÒMIQUES 2021-2022

El Govern revisa a l'alça les previsions de creixement
econòmic i estima que el PIB català augmentarà un 6,4% el
2021 i el 2022
•

L’avanç del PIB del 2021 es basa en la recuperació progressiva del consum de
les llars i la inversió

•

La inversió i la demanda externa seran els principals motors del creixement el
2022, un any en què el PIB català recuperaria el nivell prepandèmia del 2019

•

La recuperació sostinguda del mercat de treball permetria reduir gradualment la
taxa d’atur, fins al 12,1% el 2021 i l’11,2% el 2022

El Departament d’Economia i Hisenda ha publicat avui l’escenari macroeconòmic de
Catalunya per al bienni 2021-2022, que preveu un creixement del PIB del 6,4% l’any 2021 i
l’any 2022. Les previsions es revisen a l’alça en relació amb l’escenari macroeconòmic del
maig, quan les dades indicaven un augment del PIB del 6,0% i del 5,2%, respectivament.
Aquesta revisió apunta a una recuperació més intensa de l’economia catalana, que permetria
el 2022 assolir el nivell del 2019. En preus corrents, el PIB català arribarà el 2021 fins a un
volum total de 241.615 M€, gairebé 17.500 M€ més que el 2020.
Aquestes estimacions s’emmarquen en unes perspectives de recuperació a escala global, en
línia amb les dels principals organismes internacionals. Segons les previsions de l’FMI, difoses
a finals de juliol, el PIB de les economies avançades repuntarà un 5,6% el 2021, un punt més
que a la zona euro, i el de l’economia espanyola, un 6,2%.
El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha manifestat que aquesta informació
econòmica “convida a l’optimisme i a fer-ne una valoració positiva, sobretot pel
dinamisme del consum i el comportament del sector exterior i del mercat de treball”.
Giró ha afegit que, amb aquest escenari macroeconòmic, “el balanç de riscos és equilibrat
gràcies al progrés i l’eficàcia de la vacunació, amb el consegüent relaxament de gran
part de les restriccions sanitàries, i al potencial del pla de recuperació europeu”. Segons
el màxim responsable de les finances públiques, “tots aquests indicadors permeten
equilibrar els riscos derivats dels problemes d’abastiment global i les pressions
inflacionistes conseqüència de l’alça en el preu de l’energia i les matèries primeres”.
Els indicadors avançats de consum continuen assenyalant un creixement notable els últims
mesos. Pel que fa al mercat de treball, a tancament de setembre l’afiliació se situa un 0,6%
per sobre de la del setembre de 2019, i el nombre de treballadors en ERTO, per la seva banda,
ha seguit disminuint i se situa en 47.949 persones el setembre. És el nivell més baix des de
l’inici de la pandèmia per sisè mes consecutiu.
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Pel que fa al sector exterior, les exportacions de béns continuen amb una expansió destacada
i, en termes acumulats fins al juliol, superen en un 5,6% els valors corrents del mateix període
del 2019. Destaca també la recuperació progressiva del turisme estranger des del mes de
maig: el nombre de turistes estrangers durant l'abril del 2021 va ser tan sols un 5,6% respecte
del mateix mes del 2019, mentre que a l'agost ja representaven un 45,5% dels que es van
rebre dos anys enrere.
Previsions macroeconòmiques de Catalunya
2020 2021 (p) 2022 (p)
PIB

% de variació en volum

PIB

Milions d'euros

Demanda interna
Despesa en consum de les llars
Despesa en consum de les
administracions públiques1
Formació bruta de capital2
Saldo exterior
Saldo amb l'estranger

-11.5

6.4

6.4

224,125 241,615 261,953

Aportació al creixement

-8.2

6.2

5.5

% de variació en volum

-12.5

7.9

5.9

% de variació en volum

5.1

3.5

1.6

% de variació en volum

-13.6

8.3

11.9

Aportació al creixement

-3.3

0.3

0.9

Aportació al creixement

-3.0

0.5

1.1

Exportacions totals de béns i serveis

% de variació en volum

-22.6

11.1

10.7

Importacions totals de béns i serveis

% de variació en volum

-18.7

11.5

9.0

Aportació al creixement

-0.3

-0.2

-0.2

-310.0

146.9

124.4

Saldo amb la resta d'Espanya
3

Llocs de treball creats

3

Llocs de treball creats
Taxa d'atur

Milers
% de variació

-9.0

4.7

3.8

aturats / població activa (%)

12.6

12.1

11.2

(p) Previsions d'octubre de 2021.
1

Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.

2

Inclou la variació d'existències.

3

En termes equivalents a temps complet.

Font: Idescat, INE i Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Hisenda).

L’escenari per al 2021
Les previsions de l’economia catalana per al 2021 suggereixen un creixement del 6,4%, quatre
dècimes per sobre de la previsió publicada el maig d’enguany. Aquest rebot recull tant la
recuperació parcial de la demanda interna (amb una aportació favorable de 6,2 punts) com el
reequilibri de la demanda externa (amb una aportació favorable de 0,3 punts). La millora de la
demanda interna reflecteix, sobretot, la recuperació del consum de les llars (amb un
creixement del 7,9%) i de la inversió (amb un avanç del 8,3%). La reactivació del consum de
les llars està molt vinculada a la millora de la confiança sobre la situació econòmica i sanitària,
a la mobilització gradual de l’estalvi acumulat durant la pandèmia i a la recuperació sostinguda
del mercat de treball.
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La recuperació de la inversió es basa en la disminució de la incertesa i unes condicions
financeres favorables, en un context en què augmenta la demanda final, el grau d’utilització
de la capacitat productiva i les necessitats de digitalització. La progressiva implementació del
pla europeu de recuperació ha de permetre impulsar la inversió en el darrer trimestre de l’any
i, sobretot, el 2022. Pel que fa al consum de les administracions públiques, es projecta una
progressiva desacceleració (amb un augment del 3,5 %), després de la resposta més
expansiva del 2020 derivada de les necessitats per fer front a la pandèmia de la Covid-19.
Les exportacions totals de béns i serveis avançarien un 11,1%, a un ritme molt semblant al de
les importacions totals, de l’11,5%.
Les previsions sobre el mercat de treball del 2021 apunten a un augment notable de l’ocupació
equivalent a temps complet (4,7 %), després de la caiguda intensa del 2020 (-9,0%). Aquest
avanç de l’ocupació a temps equivalent, que suposaria la creació d’uns 147.000 llocs de
treball, seria menys intens que el del PIB, i per tant la productivitat aparent del treball milloraria,
en línia amb el patró procíclic dels països de l’entorn. Aquesta dinàmica, juntament amb
l’increment de la població activa (que es recupera després del descens registrat el 2020),
condueix a una disminució moderada de la taxa d’atur, fins al 12,1%.
L’escenari per al 2022
Les previsions d’activitat per al proper exercici apunten al mateix ritme d’avanç del PIB que el
2021, del 6,4% (1,2 punts per sobre de les previsions del maig), amb una aportació inferior de
la demanda interna (de 5,5 punts) però superior de la demanda externa (de 0,9 punts). El 2022
s’espera més protagonisme de la inversió (amb un augment de l’11,9%), gràcies, sobretot, als
fons europeus NGEU, alhora que es manté un impuls destacat del consum de les llars (amb
un increment del 5,5%).
El creixement del consum de les administracions públiques mantindria la desacceleració
iniciada el 2021, fins a l’1,6%. Els fluxos amb l’estranger es mantindrien en taxes similars a
les del 2021, tot i que una mica més moderades, del 10,7% per a les exportacions totals de
béns i serveis i del 9,0% per a les importacions. En aquest sentit, cal destacar l’impuls del
consum dels estrangers, gràcies a la recuperació prevista dels principals mercats emissors de
turistes que es troben, a grans trets, en un procés de vacunació avançat.
Pel que fa al mercat de treball, les previsions per al 2022 suggereixen un creixement més
moderat de l’ocupació equivalent a temps complet, del 3,8%, que, es tradueix en la creació
d’uns 124.000 llocs de treball. Això permetria un descens de la taxa d’atur, fins a l’11,2%, una
taxa molt propera a la del 2019 (11,0%).
El document de previsions macroeconòmiques es pot consultar en aquest enllaç:
Previsions Macroeconòmiques. Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2021 i 2022

