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Catalunya, a
l’ull de l’huracà
La crisi política
reduirà l’alça del
PIB el 2018; els
experts temen que
l’economia podria
fins i tot entrar
en recessió
Rosa Salvador
Barcelona

Catalunya ha viscut a l’octubre set
manes històriques, però la factura
no sortirà de franc: tots els econo
mistes, agències de risc, organitza
cions internacionals i serveis d’es
tudis coincideixen que el creixe
menteconòmicesveuràperjudicat
perlacrisipolítica,peròavaluenels
danys en una àmplia forquilla: se
gons el BBVA Research pot restar
entre 0,3 dècimes i 1,2 punts al crei
xement; per Funcas, al servei d’es
tudis de les antigues caixes d’estal
vis, la reducció pot arribar a l’1,7%;
l’AIREF, l’organisme estatal que
supervisa els comptes públics, ad
verteix que pot fins i tot estancar el
creixement econòmic, tot i que el
seu escenari base és que el creixe
ment del PIB català es redueixi un
0,7% i creixi un 2% l’any que ve.
“L’economiaclaramentesvares
sentiral’octubre,peròalnovembre
ja s’ha començat a recuperar, així
que fer previsions basantnos en
les dades d’octubre pot donar er
rors importants”, va assenyalar Jo
anB.Casas,degàdelCol.legid’Eco
nomistes de Catalunya, que va
apuntar que l’escenari que contro
la aquesta institució és una pujada
del PIB del 2,5%, que es podria re
duir en 3 dècimes si persisteix la in
estabilitat.
Segons va destacar el servei d’es
tudis del BBVA, Catalunya serà la
comunitat que menys creixi l’any
que ve. BBVA Research reconeix
que l’impacte de la crisi política en
l’economia dependrà de la seva in
tensitat i, sobretot, que s’estengui
en el temps, una opinió que com

parteix amb els experts de Funcas.
Elseudirectorgeneral,l’exsecreta
ri d’Estat d’Hisenda Carlos Ocaña,
va advertir que el risc més gran és
“que la situació es cronifiqui. Algu
na cosa semblant al que al Quebec
anomenen el Neverendum, el refe
rèndum que no s’acaba mai”. Així
també ho veu el Banc d’Espanya:
segons les seves simulacions, Cata
lunya podria entrar en recessió el
2018 i el 2019 si la situació s’agreuja
i es prolonga durant mesos.
Segons el BBVA l’impacte més
important el patiran “les petites
empreses de serveis no comercia
litzables”, és a dir, els serveis, espe
cialment la sanitat, l’hostaleria i
l’educació, “incapaços de diversifi
carlesvendescapaaltresmercats”.
L’impacte en la imatge internacio
nal de Catalunya pot afectar a més
dos dels sectors que han tibat de la
recuperació en els últims dos anys,
el turisme i l’immobiliari. Per Fun
cas, la incertesa “també pot afectar
l’activitat a través de l’alentiment
del crèdit, atesa la percepció de
més risc”, malgrat que, assenyala el
BBVA, la política monetària del
BCE i la seva liquiditat abundant i
barata pot moderarne l’impacte.
BBVA Research recorda que el
procés s’afegeix a diversos factors
estructurals que obstaculitzaran
Catalunya l’any vinent: la pujada
del preu del petroli, la saturació del
turisme, i l’alentiment del creixe
ment de les exportacions, que por
tenmesosenmàximshistòrics,que
amésredueixelritmed’inversióen
béns d’equipament.
Casas assenyala també com afac
tor positiu la fortalesa estructural
del teixit empresarial, que dona a
l’economia catalana uns avantat
ges competitius “que no desaparei
xeran en un mes”. Així, destaca que
les empreses que han sobreviscut a
la crisi s’han sanejat, estan més ca
pitalitzades i tenen un component
tecnològic més gran, i han obert
nous mercats. L’impacte més im
portant, en la seva opinió, pot tenir
llocsihihaunacaigudadelconsum
intern, cosa que, segons el seu pa
rer, amb les primeres dades de
novembre, sembla que es pot des
cartar. c
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Novembre
recupera
un octubre
dolent

Octubre, amb el xoc del
referèndum i l’“aturada de país”
del dia 3, va registrar un descens
d’indicadors clau com ara vendes
minoristes (un 4,5% segons la
patronal Comertia), arribada de
viatgers (4,5% segons l’Idescat) i
preus hotelers (3%) o creació de
societats (12%), mentre que l’atur va
créixer en 14.698 persones (un 3,7%,
el doble que la mitjana espanyola). En
canvi novembre, i malgrat l’impacte
d’un altra “aturada de país” el dia 8,
ha començat una certa recuperació,
amb una alça de les vendes de comerç
del 3,4% en la primera quinzena
segons Comertia, i una pujada de
l’habitatge del 2,5%, la més gran
d’Espanya, segons Idealista. “No hi

3,7%

La pujada de
l’atur a l’octubre,
de 14.698
persones, duplica
la mitjana
espanyola

ha hagut una catàstrofe, i hi ha molt
més optimisme que fa unes setmanes
per la rapidesa de la recuperació”, va
assenyalar Jordi Goula, portaveu de la
comissió d’economia catalana del
Col∙legi d’Economistes.
En el període, tot i això, 2.900
empreses s’han emportat la seva seu
social, entre les quals CaixaBank,
Banc Sabadell i els grans de l’Ibex, i
han provocat un empobriment difícil
de revertir. I segons Foment del
Treball el resultat del 21D pot reobrir
la inestabilitat. Per això, la patronal
de les grans empreses ha reclamat els
polítics “sentit comú” per recuperar el
dany econòmic i evitar un impacte
més gran si la fugida d’empreses
acaba afectant l’activitat econòmica.

