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L’economia mundial presenta una trajectòria de creixement a l’alça.  
L’FMI en el seu informe de primavera estima que el creixement 
internacional serà d’un 3,6 % el 2014 i d’un 3,9 % el 2015. Al mateix 
temps, s’espera una recuperació del comerç mundial després dels 
resultats febles dels dos últims anys, que situarà el creixement en un 
4,3% enguany i en un 5,3 % l’any vinent. El canvi més significatiu en la 
dinàmica de creixement s’ha produït en les economies avançades que 
milloren  la seva evolució des d’un 1,3 % el 2013 a un 2,2 % el 2014  i 
un 2,3 % el 2015. En canvi, les economies emergents, tot i que 
continuaran amb taxes de creixement elevades, a l’entorn d’un 5 %, 
han estabilitzat globalment el seu creixement i algunes l’han debilitat. 
El gir en la política monetària als EUA (amb la reducció gradual dels 
estímuls monetaris extraordinaris) ha provocat un increment de la 
volatilitat financera en algunes economies emergents i ha fet aflorar 
desequilibris acumulats en els anys previs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A les economies avançades la recuperació es va reforçant, tot i que la 
incertesa encara és notable. L’ajust fiscal més gradual, juntament amb 
la reducció de les tensions financeres a la zona euro, han contribuït a la 
millora de la confiança i a la recuperació de la demanda interna. Als  
EUA, els mals resultats del PIB del primer trimestre de 2014 -per 
factors climatològics- han provocat una rebaixa en la previsió de 

Previsions de l'economia internacional (% de variació interanual)

2013 2014 (p) 2015 (p)

PIB

Economia mundial 3,0 3,6 3,9

    Economies avançades 1,3 2,2 2,3

    Economies emergents

    i en desenvolupament 

Unió Europea 0,2 1,6 1,8

    Zona euro -0,4 1,2 1,7

Estats Units 1,9 2,0* 3,0

Japó 1,5 1,4 1,0

Xina 7,7 7,5 7,3

Índia 4,4 5,4 6,4

Rússia 1,3 1,3 2,3

Brasil 2,3 1,8 2,7

Comerç mundial de béns i serveis (volum) 3,0 4,3 5,3

Preu del petroli (en dòlars EUA) -0,9 0,1 -6,0

Font: FMI (abril del 2014), excepte les previsions de la UE i de la zona euro, que corresponen a la 
Comissió Europea (maig 2014).

(p) Previsió. * L'FMI pronosticava l'abril de 2014 un creixement d'un 2,8% per als EUA, però el juny de 
2014 ha revisat a la baixa la previsió de creixement (f ins a un 2%), pels mals resultats del PIB el primer 
trimestre de 2014.

4,7 4,9 5,3
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creixement per al conjunt de l’any (l’FMI estima que creixerà un 2 %). 
Tot i això, les perspectives per al 2015 són força favorables, i s’espera 
que el creixement s’acceleri fins a un 3 %. Els indicadors recents 
confirmen el repunt de l’activitat i la millora del mercat laboral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El canvi més destacat correspon a la zona euro, que deixa enrere la 
recessió i segons la Comissió Europea registrarà enguany un 
creixement d’un 1,2 %, mentre que l’any 2015 creixerà un 1,7 %. Amb 
tot, persisteixen riscos importants. L’avanç en la construcció de la unió 
bancària i les actuacions del BCE han propiciat la millora de les 
condicions financeres (les primes de risc del deute sobirà dels països 
perifèrics s’han relaxat molt), però hi continua havent diferències 
importants per països. També preocupa la inflació reduïda a la zona 
euro, que s’explica per factors com la feblesa en la demanda interna, la 
moderació en els preus de les primeres matèries i el procés de 
devaluació salarial en alguns països perifèrics. La persistència de la 
baixa inflació ha impulsat el BCE a anunciar (aquest mes de juny) un 
ampli paquet de mesures d’expansió monetària. Entre d’altres, destaca 

Previsions del PIB dels països de la zona euro

(% de variació interanual del PIB)

2013 (p) 2014 (p) 2015 (p)

Bèlgica 0,2 1,4 1,6

Alemanya 0,4 1,8 2,0

Estònia 0,8 1,9 3,0

Irlanda -0,3 1,7 3,0

Grècia -3,9 0,6 2,9

Espanya -1,2 1,1 2,1

França 0,2 1,0 1,5

Itàlia -1,9 0,6 1,2

Xipre -5,4 -4,8 0,9

Letònia 4,1 3,8 4,1

Luxemburg 2,1 2,6 2,7

Malta 2,6 2,3 2,3

Països Baixos -0,8 1,2 1,4

Àustria 0,3 1,6 1,8

Portugal -1,4 1,2 1,5

Eslovènia -1,1 0,8 1,4

Eslovàquia 0,9 2,2 3,1

Finlàndia -1,4 0,2 1,0

Zona euro -0,4 1,2 1,7

Unió Europea 0,1 1,6 2,0

(p) Previsió.

Font: Comissió Europea (maig del 2014).
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la rebaixa del tipus d’interès oficial fins a un 0,15 %, l’establiment d’un 
tipus d’interès negatiu per a la facilitat de dipòsit dels bancs en el BCE 
(-0,10 %, per tal d’afavorir la circulació de diner) i la celebració de 
subhastes de finançament (per valor de 400.000 milions d’euros) que 
s’hauran de destinar a crèdit al sector privat no financer (excloent-ne 
els préstecs per a habitatge). Aquestes mesures poden resultar crucials 
per consolidar la recuperació europea.  
 
Dins de la zona euro, tots els països, excepte Xipre, registraran 
augments del PIB durant el 2014. No obstant això, el creixement és 
força desigual per països, i preocupa la debilitat d’algunes de les grans 
economies: mentre que Alemanya mostra fortalesa (segons la Comissió 
creixerà un 1,8 % i un 2 % aquest any i el vinent), el comportament de 
França o Itàlia és menys favorable. A França es preveu que el PIB 
avançarà un 1 % enguany i un 1,5 % el 2015, mentre que a Itàlia la 
feblesa és significativa (només avançarà un 0,6 % aquest any, i el 2015 
creixerà un 1,2 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’economia espanyola ha iniciat la recuperació, i el primer trimestre de 
2014 el creixement interanual del PIB (0,5 %) ha estat positiu després de 
més de dos anys de davallada. La principal novetat és l’augment de la 
demanda interna després de sis anys consecutius de descens, gràcies 
que la millora de la confiança ha afavorit la reactivació del consum. Les 
previsions de creixement s’han revisat a l’alça: el Ministeri d’Economia i 
Competitivitat estima que l’avanç el 2014 serà d’un 1,2 %, mentre que el 
2015 el creixement s’accelerarà fins a un 1,8 %. L’FMI i l’OCDE es 
mostren una mica menys optimistes (les previsions del Fons són d’un 
0,9 % i d’un 1 % per a 2014 i 2015, respectivament, i les de l’OCDE, d’un 
1,1 % el 2014 i d’un 1,5 % el 2015). D’altra banda, la Comissió Europea 
preveu un creixement similar al de les fonts anteriors el 2014, però 
augmenta el creixement del 2015 fins al 2,1 %. Això es deu al fet que les 
previsions de la Comissió tenen en compte el 2015 un nivell de dèficit 
públic superior al que presenta el Ministeri, ja que no consideren l’efecte 
de noves mesures d’ajust. En qualsevol cas, cal tenir en compte que el 
principal repte de l’economia espanyola és pal·liar el nivell elevat d’atur i 
superar els amplis desequilibris macroeconòmics que són un fre per al 
seu creixement, en particular l’alt endeutament públic i privat. 

Previsions de l'economia espanyola

(% de variació interanual)

Data 2013 2014 (p) 2015 (p)

Ministeri d'Economia i Competitivitat Abril de 2014 -1,2 1,2 1,8

FMI Abril de 2014 -1,2 0,9 1,0

Comissió Europea Maig de 2014 -1,2 1,1 2,1

OCDE Maig de 2014 -1,2 1,0 1,5

Font: Ministeri d'Economia i Competitivitat, FMI, Comissió Europea i OCDE.
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La recuperació de l’economia de la zona euro i de l’economia espanyola 
permeten ser optimistes pel que fa a la represa de l’economia catalana. 
De fet, des del segon trimestre del 2013 el PIB ha tornat a registrar 
creixements intertrimestrals positius, i amb una tendència a l’alça. El 
primer trimestre del 2014 el PIB català ha augmentat un 0,5 % 
intertrimestral, ritme que supera la mitjana espanyola i la de la zona 
euro. En termes interanuals la taxa de variació corresponent s’ha situat 
en un 0,9 %. 
 
Des del vessant de l’oferta, l’acceleració del valor afegit brut generat en 
la indústria i en els serveis expliquen la millora recent que experimenta 
l’economia. L’expansió del turisme, la menor contracció de la 
construcció i els resultats agraris positius completen el quadre de 
resultats del primer trimestre d’enguany.  
 
Des del vessant de la demanda, la recuperació de la demanda interna 
és la nota més destacable, gràcies a la recuperació de la despesa en 
consum de les llars, atès que la resta de components han continuat en 
negatiu, si bé de forma més pausada que en els trimestres anteriors. 
Pel que fa a la demanda externa, l’aportació positiva s’ha debilitat en 
els darrers mesos perquè, malgrat la notable recuperació de les 

Previsions macroeconòmiques d'Espanya

2013 2014 (p) 2015 (p)

PIB pm % de variació real -1,2 1,2 1,8

Demanda interna Aportació al creixement -2,7 0,7 1,2

    Despesa en consum de les llars1 % de variació real -2,1 1,4 1,8
    Despesa en consum de les administracions

    públiques

    Formació bruta de capital fix % de variació real -5,1 0,5 3,0

Saldo exterior Aportació al creixement 1,5 0,6 0,5

        Exportacions de béns i serveis % de variació real 4,9 5,0 6,1

        Importacions de béns i serveis % de variació real 0,4 3,6 5,0

Llocs de treball creats2 % de variació -3,4 0,6 1,2

Taxa d'atur estimat (EPA) % aturats / població activa 26,1 24,9 23,3

Productivitat per ocupat % de variació real 1,8 0,3 0,2

Cost laboral unitari % de variació real -1,6 -0,4 0,0

(p) Previsió.
1 Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.

2 En termes equivalents a temps complet.

3 El saldo de 2013 no inclou l'ajut f inancer.

Font: Govern espanyol. Ministeri d'Economia i Competitivitat.

% de variació real -2,3 -1,3 -1,9

Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament enfront 
de la resta del món

% s/PIB 1,5 2,0 2,4

Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament de      

les AP (% del PIB)3 % s/PIB -6,6 -5,5 -4,2
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exportacions, el creixement de les importacions atiades per l’increment 
de la demanda interna ha absorbit bona part de l’aportació positiva de 
les exportacions.  
 
Les previsions de l’economia catalana per al conjunt del 2014 
presenten una continuïtat dels resultats apuntats per al primer 
trimestre, i situen el creixement previst del PIB en termes de volum en 
un 1,4 %. La demanda interna serà la que aportarà el 2014 la part més 
significativa (0,8 punts percentuals) al creixement del PIB. La despesa 
en consum de les llars es preveu que augmentarà en mitjana de l’any 
un 1,4 %, gràcies a la baixa inflació i a millora de les rendes primàries 
derivades de l’augment de l’ocupació, tot i que el procés de 
desendeutament de moltes famílies està frenant aquest impuls. La 
despesa en consum de les administracions públiques manté l’evolució 
negativa (-1,9 %), per l’ajustament sever dels comptes públics a 
Catalunya. És especialment significativa l’evolució de la formació bruta 
de capital que, després de sis anys consecutius de retrocés, recupera un 
creixement positiu (de l’1,6 %). És un creixement modest, però que 
porta implícita una evolució positiva de la formació bruta en béns 
d’equipament i altres (que ja s’ha començat a produir amb força durant 
el primer trimestre d’enguany), gràcies al canvi d’expectatives 
empresarials per la millora de l’escenari econòmic. En el cas de la 
inversió en construcció, els resultats es preveuen aquest any encara 
negatius, per bé que d’una magnitud inferior a la del 2013: la inversió 
residencial podria iniciar una millora lenta però gradual, tal com 
suggereixen el fre en la caiguda dels preus dels habitatges i l’evolució 
positiva recent de les vendes.  
 
Pel que fa a l’aportació del saldo comercial exterior de l’economia 
catalana, les previsions del 2014 compten amb un increment de la 
demanda externa propiciada per l’increment del comerç mundial i per 
la recuperació de l’economia europea, cap on s’adreça la part més 
important de les nostres exportacions. En aquest sentit, les previsions 
apunten un creixement del conjunt d’exportacions de béns i de serveis 
del 5,6 %, creixement que estarà afavorit també per la continuïtat 
esperada de guanys de competitivitat en costos laborals unitaris que 
experimenta l’economia catalana els darrers anys, per bé que aquest 
factor s’anirà diluint gradualment. La previsió d’importacions presenta 
una alça força important, que situa la variació anual en un 6,1 %. En 
aquest cas se sumen dues tendències que reforcen aquest creixement: 
d’una banda, la recuperació de la demanda interna, que impulsa 
l’avanç d’importacions de béns de consum i de béns d’inversió i, d’una 
altra, el nou impuls de les exportacions i de la pròpia demanda interna, 
que comporta al mateix temps un increment d’importacions de béns 
intermedis necessaris pels processos productius. Com a resultat, es 
preveu que l’aportació al creixement del PIB del saldo comercial amb 
l’estranger serà de 0,1 punts percentuals per al 2014 (sensiblement 
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inferior a la del 2013, que va ser de 0,9 punts). En el cas del saldo 
comercial amb la resta d’Espanya es preveu, així mateix, uns resultats 
més moderats que l’any anterior, amb una aportació positiva de 0,5 
punts del PIB per al 2014.  
 
La recuperació que presenta l’economia el 2014 té al mateix temps la 
seva translació al mercat laboral. Segons l’Enquesta de Població Activa, 
ja des del quart trimestre de l’any passat s’està creant ocupació neta a 
Catalunya. Les previsions consideren que, en el conjunt del 2014, el 
nombre de llocs de treball en termes equivalents a temps complet 
augmentarà un 0,7 %, la qual cosa significarà 21.000 nous llocs de 
treball, i situarà la taxa d’atur en un 21,7 %. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pel que fa a les previsions per al 2015, el quadre macroeconòmic 
parteix de dues tendències bàsiques, d’una banda, de les perspectives 
que en l’àmbit internacional senyalen una dinàmica a l’alça que 
afavorirà els intercanvis comercials i, d’una altra, de la capacitat de 
l’economia catalana de continuar refermant l’augment de la seva 
demanda interna. Com en el cas del 2014, aquest darrer agregat serà el 
més expansiu, amb una aportació de 1,2 punts percentuals al 
creixement del PIB, mentre que l’aportació de la demanda externa es 
preveu de 0,9 punts, també positius, que situaran l’augment del PIB en 
un 2,1 %.   

Previsions macroeconòmiques de Catalunya

2013 2014 (p) 2015 (p)

PIB pm % de variació real -0,5 1,4 2,1

PIB pm Milions d'euros 203.615 207.377 213.391

Demanda interna Aportació al creixement -2,7 0,8 1,2

    Despesa en consum de les llars % de variació real -2,2 1,4 1,9
    Despesa en consum de les administracions

    públiques1

    Formació bruta de capital2 % de variació real -5,2 1,6 2,4

Saldo exterior Aportació al creixement 2,2 0,6 0,9

    Saldo amb l'estranger Aportació al creixement 0,9 0,1 0,6

        Exportacions de béns i serveis % de variació real 1,0 5,6 5,8

        Importacions de béns i serveis % de variació real -1,4 6,1 5,1

    Saldo amb la resta d'Espanya Aportació al creixement 1,3 0,5 0,3

Llocs de treball creats3 Milers -64,3 21,0 45,2

Llocs de treball creats3 % de variació -2,1 0,7 1,5

Taxa d'atur estimat (EPA) % aturats / població activa 23,1 21,7 19,6

(p) Previsió.
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: Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Coneixement.

% de variació real -3,5 -1,9 -1,7
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Segons aquestes dades, la despesa en consum de les llars continuarà 
avançant fins a un 1,2 % en el conjunt del 2015, incentivada, sobretot, 
per la recuperació de l’ocupació, la millora de la renda disponible i pel 
clima de confiança que esperona la mateixa recuperació de l’economia. 
La despesa en consum de les administracions es preveu que, tot i la 
millora de l’economia, continuarà per cinquè any consecutiu el seu 
retrocés, previst el 2015 en un 1,7 %. D’acord amb aquestes previsions, 
el darrer component de la demanda interna, la formació bruta de 
capital, que augmentarà un 2,4 %, s’accelerarà respecte al 2014, gràcies 
a l’increment de la inversió en construcció, el primer que es produirà 
des de l’any 2008, moment en què va començar el cicle negatiu.  
 
El saldo exterior d’intercanvis de béns i serveis, es preveu, com abans 
s’ha indicat, que aportarà 0,9 punts percentuals al creixement del PIB, 
dels quals 0,6 punts corresponen a intercanvis amb l’estranger. Aquest 
resultat es producte d’unes expectatives de creixement de les 
exportacions de béns i serveis que seran lleugerament més altes 
(5,8 %) que les previstes per al 2014. En el cas de les importacions, 
s’estima que avançaran un 5,1 %. Finalment, cal assenyalar que els 
intercanvis amb la resta d’Espanya mostren un nou alentiment de 
l’aportació positiva, que se situarà en 0,3 punts percentuals.  
 
Dins de l’escenari indicat per al 2015, l’ocupació laboral presenta, com 
el PIB, una dinàmica a l’alça. En termes de llocs de treball equivalents 
a temps complet s’avalua que hi haurà un creixement de l’1,5 %, que 
comportarà, segons aquests càlculs, 45,2 milers de nous llocs de treball 
a temps complet. Tenint en compte la creació d’ocupació, d’una banda, 
i l’evolució a la baixa prevista de la població activa, d’una altra, la taxa 
d’atur se situarà en el 19,6 %, per tant, per sota del 20 % per primera 
vegada en els darrers quatre anys. Serà un pas endavant, però encara 
quedarà un important recorregut per davant per poder assolir uns 
nivells d’atur equiparables als del nostre entorn europeu. En aquest 
sentit, cal tenir en compte que després de cinc anys de contracció de les 
finances públiques, l’esforç acumulat no només està afectant els serveis 
públics, sinó que està frenant la capacitat de creixement de l’economia 
i de creació d’ocupació, en especial en un àmbit, com és l’àmbit del 
sector públic, en què Catalunya manté uns nivells d’ocupació força per 
sota de la mitjana espanyola.  
 


