
 

  

Nota de premsa 
 

L’índex de confiança dels economistes cau 

radicalment en l’enquesta de situació econòmica 

de primavera de 2020 

• L’índex de Confiança dels Economistes de primavera del 2020 se situa per 

a l’economia catalana en el 3,62 i en el 3,33 per a l’economia espanyola, 

molt per sota dels índexs obtinguts en l’enquesta de l’hivern (la qual es va 

tancar el 26 de febrer), en la qual els índexs respectius es van situar en el 

5,44 i en el 5,21. 

 

• L’impacte de la COVID-19 se situa, amb molta diferència, com el principal 

problema de l’economia catalana, seguit per l’atur i la situació política. 

 

• En relació amb la previsió sobre la recuperació del PIB català el 2021, el 

77% dels economistes creu que el PIB català es recuperarà el 2021, tot i 

que no de forma suficient com per compensar la caiguda del 2020. 

 

Barcelona, 16 de juny de 2020.- El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) 

Anton Gasol i el responsable tècnic de l’Enquesta de Situació Econòmica del CEC 

Xavier Segura han presentat aquest matí en roda de premsa virtual les principals 

conclusions de l’Enquesta de Situació Econòmica de Primavera de 2020 realitzada entre 

el 15 de maig i l’1 de juny de 2020 i a la qual han donat resposta més de 1.300 

economistes. L’Enquesta de Situació Econòmica del CEC es fa des de la tardor de l’any 

2001 en tres onades: a la primavera, la tardor i l’hivern. 

Un dels elements que es tenen en compte a l’Enquesta de Situació Econòmica del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya és l’índex de Confiança dels Economistes –que 

sintetitza el sentiment dels col·legiats davant la situació econòmica general tenint 

present tots els factors que hi incideixen- i se situa a la primavera del 2020 en el 3,62 

per a l’economia catalana i en el 3,33 per a l’economia espanyola, en tots dos casos 

molt per sota dels índexs obtinguts en l’enquesta de l’hivern (la qual es va tancar el 26 

de febrer, quan l’amenaça de la Covid-19 encara era percebuda com a molt difosa), en 

la qual els índexs respectius es van situar en el 5,44 i en el 5,21. 

Pel que fa a l’economia catalana, l’índex ara se situa 1,82 punts per sota del trimestre 

anterior, la caiguda més forta d’un trimestre a l’altre observada al llarg de la història 

d’aquest índex que es va començar a publicar l’any 2001. Malgrat la intensitat de la 

reducció que ara ha experimentat l’índex a causa de la crisi de la COVID-19, el seu valor 

actual, 3,62, se situa per sobre del mínim històric de l’indicador,  registrat el juny del 

2013, quan el valor de l’índex va ser de 2,83, en el moment més baix de la segona 

recessió dins el període de crisi que va començar el 2008. 

La davallada en l’índex de confiança dels economistes va en línia amb el fet que el 

95,5% dels economistes considera que l’economia catalana està pitjor que fa un 

any fruit de l’impacte de la COVID-19. A més, la previsió de més de les dues terceres 

parts (67,7%) dels economistes és que l’economia catalana en aquest segon trimestre 

del 2020 continuarà tendint a empitjorar. 



 

 

En relació amb els principals problemes de l’economia catalana, la crisi sanitària 

provocada per la COVID-19 ha emergit, amb molta diferència, com el principal problema 

que afecta l’economia catalana. Es tracta d’un impacte totalment imprevist, el qual no 

figurava entre la relació de problemes de l’enquesta al llarg dels seus 20 anys d’història 

i en conseqüència no existeix un historial previ respecte a la rellevància d’aquest 

problema ni tampoc de cap de similar. No obstant això, el repàs de l’historial de les 

respostes dels economistes a aquesta qüestió durant els darrers 20 anys permet 

constatar que mai un problema havia estat assenyalat entre els principals problemes de 

l’economia catalana per un percentatge tan elevat dels economistes col·legiats, més del 

90%, com ho ha estat en aquesta ocasió l’impacte de la COVID-19.  

L’Enquesta de Situació Econòmica de Primavera de 2020 del CEC també ha consultat 

als col·legiats i col·legiades la previsió sobre la caiguda del PIB català el 2020. Prop 

de la meitat (el 45%) creu que el PIB català caurà el 2020 entre un 5% i un 10%, però 

més d’una tercera part (34,3%) pensa que el retrocés serà entre el 10% i el 15%, mentre 

que un 10,1% preveu que la caiguda fins i tot superarà el 15% i el 6,6% pronostica que 

serà inferior al 5%. Pel que fa a la previsió sobre la recuperació del PIB català el 

2021, més de les tres quartes parts dels economistes (77,0%) creuen que el PIB català 

es recuperarà el 2021, tot i que no de forma suficient com per compensar la caiguda del 

2020. Un 11,4%, però, pensa que el 2021 encara continuarà la recessió.   

D’altra banda, l’enquesta consulta sobre la gestió de les autoritats de la crisi de la 

COVID-19 i els economistes la suspenen tot valorant relativament millor la de les 

autoritats locals (amb un 4,22) i pitjor la de les autoritats espanyoles (amb un 3,30). En 

relació amb les mesures adoptades per pal·liar els efectes de la COVID-19 en 

l’economia, els economistes també les suspenen, valorant relativament millor les de 

protecció social (amb un 4,23) i pitjor les fiscals (amb un 2,83). 

Preguntats per la concentració de la població en el món post COVID-19, els 

economistes es mostren dividits respecte a si es continuarà mantenint la tendència a la 

concentració de la població a les ciutats grans i mitjanes (47,1%) o si, pel contrari, es 

tendirà a una menor concentració de la població (43,0%). 

Finalment, l’Enquesta de Situació Econòmica de Primavera de 2020 del CEC ha 

consultat sobre l’impacte de la COVID-19 en les activitats econòmiques de les 

comarques barcelonines, gironines, lleidatanes i tarragonines. A totes les 

demarcacions els economistes coincideixen que el turisme, les activitats d’oci i culturals 

i el comerç no alimentari seran les activitats més perjudicades, mentre que el comerç 

electrònic, el sector farmacèutic i el comerç alimentari i el sector productiu agroalimentari 

seran els sectors relativament més beneficiats. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades i 1.500 societats i 

despatxos vinculats dedicats als diferents vessants de l'economia i l'empresa. Mitjançant 

l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com un centre de formació 

i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 

www.coleconomistes.cat  
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