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MISSATGES 
 

- El creixement del PIB és superior al que hi havia el 2002, i al que hi ha ara a 
la zona Euro, als Estatus Units i al Japó. 

- L’ocupació està millor que el 2002, i la taxa d’ocupats ha assolit un rècord 
històric. 

- La inflació és similar a altres comunitats amb uns indicadors econòmics 
menys bons que els de Catalunya. 

- El teixit productiu català comença a dependre menys de la construcció que 
altres Comunitats, i això fa que la moderació en aquest sector tingui un 
impacte menor. 

 
 
DADES ECONÒMIQUES GLOBALS 

 

• Creixement del PIB 

- Les dades catalanes són molt millors ara que les dels darrers anys de 
govern de CiU. 

- Són millors que les del conjunt de la zona Euro, els EUA i el Japó. 
 
Catalunya ara* Cat 2002 Zona Euro* EUA* Japó* 

3’7% 2’5% 2’7% 2’8% 2’0% 
*Dades del tercer trimestre de 2007 

  

EVOLUCIÓ del creixement del PIB a Catalunya: 

2002 2’5% 
2003 2’9% 
2004 3’2% 
2005 3’3% 
2006 3’9% 
2007  3’9% (segons Idescat) 

 
• Inflació 

- La inflació és similar a la que hi havia el 2002, amb la DIFERÈNCIA 

que llavors el barril de petroli valia uns 25 dòlars i ara en costa uns 90. 

- També és similar a la d’altres comunitats autònomes, amb la 

DIFERÈNCIA que en altres comunitats els indicadors econòmics no són 

tan bons com a Catalunya. 

Catalunya 4’2%   (any 2002: 4’3%) 
Madrid 3’9% 
Múrcia 4,6% 

País Basc 4,2% 
Navarra 4,0% 

C. Valenciana 4,1% 
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• Productivitat 

- Es preveu un increment de la productivitat d’un 1% el 2008. 

- El teixit productiu català comença a dependre menys de la construcció, de 

manera que la moderació en aquest sector té una repercussió en el conjunt 

de l’economia menor que en altres indrets. 

- La aquesta pèrdua de pes de la construcció d’habitatges de promoció privada 

es moderarà en part amb el Pacte Nacional per l'Habitatge de 

Catalunya i la forta inversió pública en infraestructures i equipaments. 

- La inversió en béns d’equipament, les exportacions i la indústria estan prenent 

el relleu de la construcció. 

- L’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la Qualitat de l'Ocupació i 

la Competitivitat de l'Economia Catalana ha permès una millor adaptació a la 

nova situació econòmica. 

 

DADES D’OCUPACIÓ 

 

- La taxa d’atur és ara del 7%. El 2002 (governs CiU-PP) era del 8’3%. 

- La taxa d’ocupació ha assolit un màxim històric: el 72%. 

- Al 2007 la taxa d’ocupació va créixer un 2’7%, un punt per sobre de la 

mitjana europea. 

- En els darrers 4 anys s’han creat 500.000 llocs de treball a Catalunya. 

- Actualment s’ha moderat el ritme de creació de llocs de treball, però en cap 

cas anem cap a una etapa de destrucció de llocs de treball. 

 

GESTIÓ DEL GOVERN D’ESQUERRES 

 

- Aquesta legislatura s’ha eixugat el dèficit de 1.264 milions d’euros heretat 

dels governs de CiU. 

- Als pressupostos de la Generalitat per al 2008 s’ha assolit una xifra rècord 

pel que fa a la inversió en infraestructures a Catalunya.  

- El 2008 s’ha de negociar, d’acord amb l’Estatut, el nou model de 

Finançament. Aquest model permetrà incrementar la inversió i recuperar 

així la que es va perdre arran dels pactes entre CiU i PP.  

- L’actual model de finançament, pactat entre CiU i PP, s’ha demostrat 

insuficient: l’escassa inversió en infraestructures n’ha estat la mostra més 

evident. 

Dades econòmiques per a la Catalunya optimista – 11/01/2008 - plana 2 


	MISSATGES 
	DADES ECONÒMIQUES GLOBALS 
	 
	 Creixement del PIB 
	Japó*
	DADES D’OCUPACIÓ 
	GESTIÓ DEL GOVERN D’ESQUERRES 


