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Resum executiu 

 

Situació actual i evolució de l’economia 

Pràcticament dues terceres parts 
dels economistes consideren que 
l’economia catalana està ara 
millor que fa un any. 

 

L’índex de confiança dels economistes es continua recuperant de forma significativa, 
assolint un nivell de 4,88 per a l’economia catalana i de 4,93 per a l’economia espanyola. 
La previsió és que l’índex continuï millorant i se situï en el 4,97 a final d’enguany per a 
l’economia catalana i en el 5,02 per a l’economia espanyola, apropant-se cada vegada 
més als nivells prepandèmia. 
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Principals problemes de l’economia catalana 

Canvi significatiu en la identificació dels principals problemes de l’economia catalana: 
en opinió dels economistes enquestats, actualment els tres principals són el preu de 
l’electricitat, el dèficit fiscal i les cadenes de subministraments (mentre que a la 
primavera passada ho eren l’impacte de la Covid-19, la situació política i l’atur).  

 

El preu de l’electricitat i possibles mesures per reduir-ne 
l’impacte  

Els economistes enquestats consideren que el problema generat per l’extraordinària 
pujada recent del preu de l’electricitat s’hauria d’abordar principalment a través d’una 
reforma a nivell europeu del funcionament d’aquest mercat i de compres conjuntes de 
gas, d’una modificació dels sistema de subhastes d’electricitat i de l’eliminació dels 
components aliens a la producció i distribució de l’energia elèctrica de la factura de la 
llum. 
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La preocupació perquè la recuperació de l’economia catalana 
pugui veure’s frenada per la crisi de subministraments, 
l’augment dels costos energètics i el repunt de la inflació 

En una escala de 0 a 10, els economistes 
enquestats situen en 6,7 la preocupació 
sobre que la reactivació prevista per a 
l’economia catalana, desprès d’haver-se 
superat les fases més crítiques de la Covid-
19, pugui veure’s frenada per l’amenaça a 
nivell global de la conjunció de la crisi de 
subministraments, l’augment dels costos 
energètics i el repunt de la inflació.  

 

El repunt de la inflació: conjuntural o estructural? 

Clara divisió d’opinions entre els economistes catalans sobre si el repunt actual de la 
inflació és de caire conjuntural, cosa que creu el 48,2% dels enquestats, o si té 
components estructurals, cosa que pensen el 46,9%. Un 4,9% no té una opinió definida 
al respecte. 
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El traspàs del servei de trens de rodalies i regionals de RENFE 
a la Generalitat  

Els economistes catalans es mostren 
clarament partidaris del traspàs íntegre del 
servei de trens de rodalies i regionals de 
RENFE a la Generalitat (el 71,6%), mentre 
que un 16,6% és  de l’opinió contrària i un 
11,8% no té una posició definida al 
respecte.   

 

Barcelona: L’ampliació de l’aeroport del Prat  

Un 82,1% dels enquestat es mostren partidaris de l’ampliació de l’aeroport del Prat: un 
50,5% amb la condició que s’internalitzin els impactes ambientals i socioeconòmics 
generats i un 31,6% en qualsevol cas. Mentre que un 12,6% s’hi oposen de forma 
absoluta i un 5,3% no manifesta una opinió al respecte.  

 

 

 

 

 



 

5 

Girona: La demanda d’habitatges d’ús turístic després de la 
pandèmia 

El 62,8% dels economistes de la 
demarcació enquestats creu que la 
reducció inicial de la demanda 
d’habitatges d’ús turístic a Girona deguda 
a la pandèmia no es mantindrà ni afectarà 
el mercat de lloguer residencial, mentre 
que el 25,5% creu que aquesta reducció sí 
que es mantindrà i afectarà el mercat de 
lloguer residencial. Un 11,7% no té opinió 
al respecte.  

Lleida: El balanç de l’aeroport d’Alguaire en els seus primers 
10 anys d’existència 

El 63,0% dels economistes de la demarcació de Lleida creu que el balanç de l’aeroport 
d’Alguaire sobre l’economia de Lleida en els seus primers 10 anys d’existència i la seva 
influència en el desenvolupament econòmic i dinamització del territori ha estat nul. Un 
16,7%, però, creu que ha estat positiu i un 1,9% pensa que ha estat molt positiu, mentre 
que un 7,4% opina que ha estat negatiu i un 9,3% molt negatiu. Un 1,9% no manifesta 
opinió al respecte.  

 

Tarragona: La previsió sobre el creixement econòmic de les 
comarques tarragonines el 2022 

La major part dels economistes tarragonins, el 54,1%, creu que el 2022 hi haurà 
creixement a les comarques tarragonines, però que aquest serà moderat; un 12,2% 
pensa que el creixement arribarà a ser substancial, mentre que un 33,8% és pessimista 
i opina que no hi haurà un creixement econòmic significatiu durant el proper exercici. 
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MONOGRÀFIC: L’EVOLUCIÓ PREVISTA DE LA BORSA EUROPEA 
La previsió de l’evolució de l’índex EuroStoxx 50 el 2021 i el 
2022  

La majoria dels economistes enquestats (el 65,6%) preveu que l’Índex EuroStoxx 50 se 
situï a finals d’aquest 2021 entre els 4.000 i els 4.500 punts. Un 11,4% que preveu que 
se situï més avall, entre els 3.500 i els 4.000, mentre un 1,2% pensa que se situarà per 
sota els 3.500. D’altra banda, un 6,1% creu que se situarà per sobre els 4.500 punts. Un 
15,7% que no fa cap pronòstic al respecte. 

Pel que a la previsió pel 2022, de nou l’opció amb més suport (un 34,0%) és la que el 
situa entre els 4.000 i els 4.500 punts. Puja, però, significativament el percentatge que 
espera que se situï per sobre els 4.500 punts (33,7%). Un 9,9% pronostica que se situarà 
entre els 3.500 i 4.000 punts i un 2,7% per sota dels 3.500. Un 19,7% no fa cap previsió.  
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Els factors que més influiran l’evolució de l’EuroStoxx 50 el 
2021 i el 2022 

Segons els economistes catalans, els factors que més incidència tindran en l’evolució de 
l’EuroStoxx 50 tant el que resta de 2021 com el 2022 seran, per aquest ordre, la política 
monetària del Banc Central Europeu, la inflació de l’eurozona i la demanda interna de 
l’eurozona. 

 

El comportament esperat de l’IBEX 35 en relació amb la 
borsa europea 

En una escala de 0 a 10, on 0 equival a molt 
pitjor i 10 a molt millor, els enquestats 
creuen que el comportament de l’IBEX 35 
en relació amb l’EuroStoxx 50 se situaria el 
2021 en el 4,86 i el 2022 en el 5,11.  
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Situació actual i evolució de l’economia 

Pràcticament dues terceres parts dels economistes consideren que l’economia catalana 
està millor ara que fa un any. 

El 65,4% dels 1.167 economistes que han participat a l’enquesta de tardor del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya creu que l’economia catalana està ara millor que fa un any; 

un 16,8% pensa que està igual i un 16,5% opina que està pitjor. La percepció clarament 

majoritària sobre la millora de l’economia catalana en els darrers 12 mesos respon a la 

recuperació que s’observa en l’activitat econòmica del país i a la millora general de la 

situació sanitària gràcies a l’extensió de la vacunació contra la Covid-19, malgrat la 

pandèmia no hagi pogut encara estar totalment superada.  

Aquests resultats són molt millors que els que es van produir a l’enquesta de la 

primavera, quan el percentatge d’enquestats que pensaven que la situació de l’economia 

catalana era millor que 12 mesos abans era molt inferior (42,4%) i el dels que creien que 

era pitjor era força més elevat (35,3%). 

Figura 1. Creus que la situació de l’economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa un any? 

Tardor 2021 Primavera 2021  

  

 

L’índex de confiança dels economistes es continua recuperant de forma significativa, 
assolint un nivell de 4,88 per a l’economia catalana i de 4,93 per a l’economia 
espanyola. La previsió és que l’índex continuï millorant i se situï en 4,97 a final 
d’enguany per a l’economia catalana i en 5,02 per a l’economia espanyola, apropant-se 
cada vegada més als nivell prepandèmia. 
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L’índex de Confiança dels Economistes –que sintetitza el sentiment dels col·legiats davant 

la situació econòmica general tenint presents tots els factors que hi incideixen- se situa 

la tardor de 2021 en 4,88 per a l’economia catalana i en 4,93 per a l’economia espanyola. 

En els dos casos, l’índex ha augmentat significativament, ja que la primavera estava en 

4,20 i 4,22 i fa un any (a la tardor de 2020) en 3,54 i 3,37, respectivament, per a 

l’economia catalana i espanyola.  

Figura 2. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. 

 

 

Figura 3. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. Evolució 
2001-2021. 
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La previsió és que l’índex continuï millorant d’aquí a final d’any, situant-se en 4,97 per a 

l’economia catalana i en 5,02 per a l’espanyola, apropant-se progressivament als nivells 

prepandèmia (abans d’esclatar aquesta, l’índex estava en 5,44 per a Catalunya i 5,21 per 

a Espanya).  

Els resultats d’aquest índex presenta alguns elements diferencials quan l’anàlisi es fa 

segons els diferents grups que han contestat l’enquesta. Així, pel que fa a l’edat dels 

enquestats, la valoració dels col·legiats més joves -menors de 40 anys- de la situació 

econòmica actual de l’economia catalana (4,56) és significativament més baixa que la dels 

economistes majors de 40 anys (4,89). Pel que fa al sexe, la puntuació mitjana que 

atorguen els homes (4,94) és clarament superior a la que atorguen les dones (4,61).  

Figura 4. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. Segons edat 
i sexe. 

Edat Sexe 

 
 

 

El mateix passa respecte a la percepció que defineix l’índex dels economistes per al 

conjunt de l’economia espanyola. En aquest cas, la valoració dels economistes més joves 

(4,24) també és clarament més baixa que la dels més veterans (4,97). Mentre els homes 

també tenen una visió més favorable (4,97) que la de les dones (4,77).  

Per demarcacions, els economistes de Tarragona són els que donen, tant per a 

l’economia catalana com l’espanyola, la puntuació més baixa (4,69 i 4,70, 

respectivament), mentre que en tots dos casos els de Girona donen la puntuació més alta 

(5,16 i 4,97, respectivament). 
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Figura 5. Valoració del 0 al 10 de la situació econòmica actual de Catalunya i d’Espanya. Segons 
demarcació. 

 

 

Principals problemes de l’economia catalana 

Canvi significatiu en la identificació dels principals problemes de l’economia catalana: 
en opinió dels economistes enquestats, els tres principals problemes actualment són el 
preu de l’electricitat, el dèficit fiscal i les cadenes de subministraments (mentre la 
primavera passada ho eren l’impacte de la Covid-19, la situació política i l’atur).  

La identificació per part dels economistes catalans dels principals problemes que afecten 

l’economia catalana ha experimentat un canvi molt significatiu des de la darrera 

enquesta, feta la primavera d’enguany. Així, ara apareix com el principal problema el del 

preu de l’electricitat, assenyalat com un dels tres principals problemes pel 37,6% dels 

enquestats, quan a l’enquesta de la primavera només ho va ser pel 4,4% ocupant l’11è 

lloc en el rànquing de problemes. En el segon lloc ara apareix el dèficit fiscal, assenyalat 

pel 34,5% dels enquestats, mentre a l’enquesta de primavera va ser assenyalat pel 36,2% 

com un dels tres problemes principals, tot i que aleshores ocupava el quart lloc en el 

rànquing de problemes, darrera l’impacte de la Covid-19 (que era el primer i ara és el 

cinquè), la situació política (que era el segon i ara és el quart) i l’atur (que era el tercer i 

ara apareix com el desè). Finalment, el tercer problema que ara apareix com a més greu, 

segons els resultats d’aquesta enquesta de tardor, és el de la crisi en la cadena de 

subministraments, assenyalat pel 30,6% dels enquestats (quan la primavera passada no 

es va ni arribar a plantejar com a problema).  
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Figura 6. Quins són els tres principals problemes que té actualment l'economia catalana? 

 

El preu de l’electricitat i possibles mesures per 

reduir-ne l’impacte 

Els economistes enquestats consideren que el problema generat per l’extraordinària 
pujada recent del preu de l’electricitat s’hauria d’abordar principalment a través d’una 
reforma a nivell europeu del funcionament d’aquest mercat i de compres conjuntes de 
gas, d’una modificació dels sistema de subhastes d’electricitat i de l’eliminació dels 
components aliens a la producció i distribució de l’energia elèctrica en la factura de la 
llum. 

Figura 7. Quines mesures consideres més viables i efectives davant la recent enfilada del preu de 
l’electricitat? 

 

Una reforma coordinada a nivell europeu del mercat elèctric i fer compres conjuntes de 

gas a nivell europeu és la mesura, assenyalada per un 45,8% dels enquestats, que els 

economistes catalans consideren més adequada per combatre l’increment del preu de 
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l’electricitat. En segon lloc, assenyalada per un 38,4% dels economistes enquestats com 

a mesura més viable i efectiva per combatre aquest problema, apareix la modificació del 

sistema de subhastes d’electricitat; i en tercer lloc, amb un 35,3% de respostes 

obtingudes, l’eliminació dels components aliens a la producció i la distribució de la factura 

de la llum. En quart, cinquè i sisè lloc apareixen, respectivament, la incentivació de 

l’estalvi i l’eficiència energètica, les reformes en la tarifa regulada per reduir la volatilitat 

dels preus en el mercat elèctric i la reducció dels impostos relacionats amb la producció 

i el consum elèctrics. 

La preocupació perquè la recuperació de l’economia 

catalana pugui veure’s frenada per la crisi de 

subministraments, l’augment dels costos energètics 

i el repunt de la inflació.  

En una escala de 0 a 10, els economistes enquestats situen en 6,7 la preocupació sobre 
que la reactivació prevista per a l’economia catalana, desprès d’haver-se superat les 
fases més crítiques de la Covid-19, pugui veure’s frenada per l’amenaça a nivell global 
de la conjunció de la crisi de subministraments, l’augment dels costos energètics i el 
repunt de la inflació.  

Figura 8. Quin és el teu grau de preocupació sobre que la reactivació prevista per a l’economia 
catalana pugui veure’s frenada per la conjunció de la crisi de subministrament de components bàsics 

per a la producció de béns, l’augment dels costos energètics i el repunt de la inflació? 

 

Els economistes catalans mostren un grau notable de preocupació sobre que la 

recuperació encetada una vegada superats els impactes més negatius provocats per la 

crisi sanitària causada per la Covid-19, pugui veure’s estroncada per la conjunció dels tres 

factors que actualment més estan amenaçant el creixement econòmic a nivell global: la 
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crisi de subministraments, l’augment dels costos energètics i el repunt de la inflació. 

Aquesta preocupació es sintetitza en una puntuació mitjana del conjunt d’economistes 

enquestats del 6,7 en un escala de 0 a 10. 

Si aquesta anàlisi la desagreguem segons els diferents grups demogràfics que han 

contestat l’enquesta vèiem, per exemple, que aquesta preocupació és més alta que la 

mitjana entre els economistes més joves (6,9), les dones (7,1), els assalariats (6,9), els 

autònoms (6,8) i entre els que treballen a la indústria (6,8) i als serveis a empreses i 

particulars (6,8).  

 

El repunt de la inflació: conjuntural o estructural?  

Clara divisió d’opinions entre els economistes catalans sobre si el repunt actual de la 
inflació és de caire conjuntural, cosa que creu el 48,2% dels enquestats o si té 
components estructurals, cosa que pensen el 46,9%. 

Figura 9. Creus que el repunt de la inflació és conjuntural o que té component estructurals?  

 

A la pregunta que demanava opinió als economistes enquestats sobre si creien que el 

repunt actual que està experimentant la inflació és de caire conjuntural o si té 

components estructurals, s’ha produït un nombre de respostes similar per a les dues 

alternatives proposades, amb un lleuger avantatge pels que pensen que es tracta d’un 

fenomen conjuntural (un 48,2%) respecte als que creuen que es tracta d’un repunt que 

també incorpora components de tipus estructural, un 46,9%, (el 4,9% restant no es 

manifesta. al respecte). 
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El traspàs del servei de trens de rodalies i regionals 

de RENFE a la Generalitat 

Els economistes catalans es mostren clarament partidaris del traspàs íntegre del servei 
de trens de rodalies i regionals de RENFE a la Generalitat (el 71,6%), mentre que un 
16,6% és  de l’opinió contrària i un 11,8% no té una posició definida al respecte.  

 

Figura 10. Ets partidari que el servei de trens de rodalies i regionals de RENFE es traspassi 
íntegrament a la Generalitat? 

 

El 71,6% dels economistes enquestats es manifesten partidaris del traspàs íntegre del 

servei de trens de rodalies i regionals de RENFE a la Generalitat, mentre que un 16,6% es 

manifesta  no partidari d’aquests traspàs i un 11,8%  no expressa  opinió respecte a 

aquesta qüestió. 

Si fem una anàlisi específica de les respostes els diferents grups considerats dins el 

conjunt del col·lectiu dels economistes catalans enquestats, vèiem que els economistes 

més veterans (majors de 40 anys) són molt més partidaris del traspàs (72,4%) que els de 

menys de 40 anys (55%) i que els homes (74,3%) ho són més que les dones (59,5%).  

Preguntes per demarcació territorial 

Barcelona: L’ampliació de l’aeroport del Prat 

Un 82,1% dels enquestat es mostren partidaris de l’ampliació de l’aeroport del Prat: un 
50,5% amb la condició que s’internalitzin els impactes ambientals i socioeconòmics 
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generats i un 31,6% en qualsevol cas. Mentre que un 12,6% s’hi oposen de forma 
absoluta i un 5,3% no manifesta una opinió al respecte.  

Els economistes catalans enquestats es mostren a favor de l’ampliació de l’aeroport del 

Prat. Així, un 50,5% es declara partidari sempre que s’internalitzin els impactes 

ambientals i socioeconòmics generats, mentre que un 31,6% estan a favor de l’ampliació 

de forma absoluta. Hi ha, però, un 12,6% que no vol l’ampliació en cap cas i un 5,3% que 

no manifesta opinió sobre la qüestió. 

Figura 11. Consideres necessària i/o convenient l’ampliació de l’aeroport del Prat? 

 

Girona: La demanda d’habitatges d’ús turístic després de la 
pandèmia 

El 62,8% dels economistes de la demarcació enquestats creu que la reducció inicial en 
la demanda d’habitatges d’ús turístic a Girona deguda a la pandèmia no es mantindrà 
ni afectarà el mercat de lloguer residencial, mentre que el 25,5% creu que aquesta 
reducció si que es mantindrà i afectarà el mercat de lloguer residencial i un 11,7% no té 
opinió al respecte. 

L’opinió clarament majoritària (62,8%) entre els economistes de la demarcació de Girona 

és que la reducció que s’ha produït en la demanda d’habitatges d’ús turístic arran de la 

pandèmia no es mantindrà de cara al futur ni afectarà el mercat de lloguer residencial. 

Un 25,5% dels enquestats és, però, menys optimista al respecte i creu que aquesta 

reducció es mantindrà després de la pandèmia i afectarà el mercat residencial, mentre 

que un 11,7% no té una opinió definida al respecte. 
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Figura 12. Creus que la reducció inicial en la demanda d’habitatges d’ús turístic a la ciutat degut a la 
pandèmia es mantindrà i afectarà el mercat de lloguer residencial? 

 
 

Lleida: El balanç de l’aeroport d’Alguaire en els seus primers 10 
d’existència 

El 63,0% dels economistes de la demarcació de Lleida creu que el balanç de l’aeroport 
d’Alguaire sobre l’economia de Lleida en els seus primers 10 anys d’existència i la seva 
influència en el desenvolupament econòmic i dinamització del territori ha estat nul. Un 
16,7%, però, creu que ha estat positiu i un 1,9% pensa que ha estat molt positiu, mentre 
que un 7,4% opina que ha estat negatiu i un 9,3% molt negatiu. Un 1,9% no manifesta 
opinió al respecte.  

 

A la pregunta que cercava l’opinió sobre quin, en opinió dels economistes lleidatans, ha 

estat el balanç de l’Aeroport d’Alguaire sobre l’economia de Lleida en els seus primers 10 

anys d’existència i la seva influència en el desenvolupament econòmic i dinamització del 

territori en opinió dels economistes lleidatans, la majoria de respostes han estat de caire 

negatiu. Així, un 63,0% dels enquestats consideren que l’impacte econòmic i territorial 

de l’aeroport sobre les comarques lleidatanes ha estat nul. Hi ha, a més, un 7,4% que creu 

que ha estat negatiu i un 9,3% pensa fins i tot que ha estat molt negatiu. L’opinió 

favorable a aquesta infraestructura es concentra en un 16,7% que creu que ha tingut un 

impacte positiu en l’economia i en la dinamització del territori a Lleida, mentre que 
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només un 1,9% manifesta que aquest impacte ha estat molt positiu. Aquest mateix 

percentatge, un 1,9%, no manifesta opinió al respecte.  

Figura 13. Quin creus que ha estat el balanç de l'Aeroport d'Alguaire sobre la economia de Lleida en 
els seus primers 10 anys d'existència i la seva influència en el desenvolupament econòmic i 

dinamització del territori? 

 

Tarragona: La previsió sobre el creixement econòmic de les 
comarques tarragonines el 2022 

La major part dels economistes tarragonins, el 54,1%, creu que el 2022 hi haurà 
creixement a les comarques tarragonines però que aquest serà moderat; un 12,2% 
pensa que el creixement arribarà a ser substancial, mentre que un 33,8% és pessimista 
i opina que no hi haurà un creixement econòmic significatiu durant el proper exercici.  

La major part dels economistes tarragonins, el 54,1%, creu que el 2022 hi haurà 

creixement a les comarques tarragonines però que serà moderat i centrat en la segona 

part de l’any. Un 12,2% és més optimista i pensa que la millora de la situació de la 

pandèmia i el finançament públic impulsaran l’economia tarragonina substancialment. 

Per contra més d’una tercera part dels enquestats (el 33,8%) es mostra pessimista davant 

la situació econòmica del 2022, i són de l’opinió que les incerteses sobre l’evolució de la 

pandèmia i els problemes derivats de les cadenes de subministraments, preus de les 

matèries primeres i de l’energia no permetran un creixement econòmic significatiu a les 

comarques tarragonines el proper exercici.  
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Figura 14. Creus que durant el 2022 hi haurà un creixement econòmic significatiu a les comarques 
tarragonines? 

 

 

MONOGRÀFIC: L’EVOLUCIÓ PREVISTA DE LA 

BORSA EUROPEA 

La previsió de l’evolució de l’índex EuroStoxx 50 el 2021 i el 2022 

La majoria dels economistes enquestats (el 65,6%) preveu que l’Índex EuroStoxx 50 se 
situï a finals d’aquest 2021 entre els 4.000 i els 4.500 punts. Un 11,4% que preveu que 
se situï més avall, entre els 3.500 i els 4.000, mentre un 1,2% pensa que se situarà per 
sota els 3.500. D’altra banda, un 6,1% creu que se situarà per sobre els 4.500 punts. Un 
15,7% que no fa cap pronòstic al respecte. 

El 65,6% dels economistes enquestats preveu que l’Índex EuroStoxx 50 se situï a final 

d’aquest 2021 entre els 4.000 i els 4.500 punts; un 11,4% preveu que ho faci entre els 

3.500 i els 4.000, i només un 1,2% que quedi per sota dels 3.500. El més optimistes són 

el 6,1%, que creu que l’índex se situarà a final d’any per sobre dels 4.500 punts. Un 15,7% 

dels enquestats no fan cap pronòstic al respecte 
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Figura 15. A quin nivell creus que es situarà l'EuroStoxx 50 a 31 de desembre del 2021? I a 31 de 
desembre de 2022? 

 

Pel que a la previsió pel 2022, de nou l’opció amb més suport (un 34,0%) és la que el 
situa entre els 4.000 i els 4.500 punts. Puja, però, significativament el percentatge que 
espera que se situï per sobre els 4.500 punts (33,7%). Un 9,9% pronostica que se situarà 
entre els 3.500 i 4.000 punts i un 2,7% per sota dels 3.500. Un 19,7% no fa cap previsió.  

Quant a la previsió de cara a final de l’any 2022, un 34,0% creu que aleshores estarà situat 

entre els 4.000 i els 4.500 punts, un percentatge similar (33,7%) pensa que se situarà per 

sobre del 4.500. En sentit contrari, un 9,9% creu que se situarà entre els 3.500 i 4.000 

punts, mentre que els més pessimistes són en aquest cas un 2,7%, que pronostica que se 

situarà per sota dels 3.500. Un 19,7% dels enquestats no emet opinió sobre on se situarà 

aquest índex el 31 de desembre del 2022. 

 

Els factors que més influiran en l’evolució de l’EuroStoxx 50 el 2021 
i el 2022 

Segons els economistes catalans els tres factors que més incidència tindran en 
l’evolució de l’EuroStoxx 50 tant el que resta de 2021 com el 2022 seran, per aquest 
ordre, la política monetària del Banc Central Europeu, la inflació de l’eurozona i la 
demanda interna de l’eurozona.  

Els economistes catalans coincideixen en que tant el 2021 com el 2022 la política 

monetària del BCE, la inflació de l’eurozona i la demanda interna de l’àrea de l’euro seran 

els elements més determinants per a l’evolució de la borsa europea. El quart factor més 

condicionant seria per al 2021 els resultats empresarials i per al 2022 els riscs geopolítics. 
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Figura 16. Quins factors tindran més incidència en l’evolució de l’EuroStoxx 50 fins a finals de 2021? I 
durant el 2022? 

 

El comportament esperat de l’IBEX 35 en relació amb la borsa 
europea 

En una escala de 0 a 10, on 0 equival a molt pitjor i 10 a molt millor, els enquestats 
creuen que el comportament de l’IBEX 35 en relació amb l’EuroStoxx 50 se situaria el 
2021 en 4,86 i el 2022 en 5,11.  

Figura 17. En relació amb la borsa europea, quin comportament esperes que tingui l’IBEX 35 durant 
l’any 2021? I durant el 2022? 

 

Els economistes enquestats preveuen una millora relativa el 2022 respecte al 2021 pel 

que fa al comportament de l’IBEX 35 en relació amb el de l’EuroStoxx 50. Així, mentre el 
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2021 la mitjana de les respostes a la pregunta sobre quin comportament esperes que 

tingui l’IBEX 35 en relació a la borsa europea se situava en 4,86, aquesta nota puja fins a 

5,11 a la previsió pel 2022. 

 

Annexos 

Fitxa tècnica 

Col·lectiu objectiu de l’enquesta: col·legiats del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Contingut del qüestionari: 16 preguntes 

Període de realització: entre el 2 i el 26 de novembre de 2021 

Mostra: 1.167 col·legiats i col·legiades 

Característiques de la mostra: 

- Grup d’edat: 

o 40 anys o més: 94,9% 

o Menys de 40 anys: 5,1% 

- Sexe: 
o Dones: 18,4% 

o Homes: 81,6% 

- Seu: 
o Barcelona: 81,0% 

o Girona: 8,1% 

o Lleida: 4,6% 

o Tarragona: 6,3% 

- Situació laboral: 
o Assalariat/da: 29,6% 

o Aturat/da: 1,3% 

o Tinc una empresa i/o treballo per compte propi: 44,6% 

o Jubilat: 21,0% 

o Altres: 2,6% 

o Sense resposta: 0,9% 

- Sector d’activitat: 
o Agricultura, ramaderia, pesca i forestal: 0,6% 

o Construcció: 1,8% 
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o Comerç: 2,1% 

o Docència i recerca: 5,3% 

o Indústria: 8,2% 

o Serveis a empreses i particulars: 61,9% 

o Altres serveis: 10,9% 

o Sense resposta: 9,3% 

 

Qüestionari 

SECCIÓ ESTABLE 
Quina és la teva situació professional? 

 

 Tinc una empresa i/o treballo per compte propi 

 Assalariat/da 

 A l'atur 

 Jubilat/da 

 Altra (Indicar quina):____________ 
 

Sector d'activitat en què desenvolupes la teva activitat: 

 

 Agricultura, ramaderia, pesca i forestal 

 Indústria 

 Comerç 

 Construcció 

 Docència i recerca 

 Serveis a empreses i a particulars 

 Altres serveis 

 No aplica 
 

Creus que la situació actual de l'economia catalana és ara millor, igual o pitjor que fa 
un any? 

 

 Millor 

 Igual 

 Pitjor 

 NS/NC 
 

Valora de 0 a 10 l'actual situació de l'economia catalana i de l'economia espanyola. 
(0=molt dolenta, 10=molt bona)  
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 Economia catalana: ___________ 

 Economia espanyola: _____________ 
 

Valora de 0 a 10 com estarà a finals de 2021 l’economia catalana i l’economia 
espanyola. (0=molt malament, 10=molt bé) 

 

 Economia catalana: ___________ 

 Economia espanyola: _____________ 
 

Segons la teva opinió, quins són els tres principals problemes que té actualment 
l'economia catalana? (marca un màxim de tres respostes) 

 

 Atur 

 Costos laborals 

 L’impacte de la COVID-19 

 Dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat 

 Feblesa de la demanda externa 

 Feblesa de la demanda interna 

 Infraestructures i comunicacions 

 Manca de reformes estructurals 

 Pressió fiscal 

 Preu de l’electricitat 

 Preu del petroli i carburants 

 Situació de les cadenes de subministrament internacional 

 Situació financera, restricció creditícia i cost del finançament 

 Situació política (inestabilitat, desconfiança, etc...) 

 Altres (Indicar quins): ______________________ 
 

SECCIÓ VARIABLE 
El preu de l’electricitat s’ha enfilat els darrers mesos a cotes elevadíssimes, fins a 
situar-se en una mitjana de 200,06 euros/MWh l’octubre d’enguany. Davant aquesta 
situació, quines de les mesures següents consideres més viables i efectives?  
Marca un màxim de tres respostes 

 Ajuts directes a famílies i empreses que no puguin assumir l’increment de preus 
de l’electricitat  

 Dedicació de part del recaptat per l’Estat a les subhastes de CO2 a rebaixar els 
costos del sistema elèctric en la factura dels consumidors 

 Eliminació dels components aliens a la producció i distribució de l’energia 
elèctrica en la factura de la llum 
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 Establiment de mecanismes que limitin la pujada del preu del gas per la seva 
incidència en el preu de l’electricitat 

 Mesures d’incentivació de l’estalvi i l’eficiència energètica  

 Modificació del sistema de subhastes d’electricitat 

 Reducció dels impostos relacionats amb la producció i el consum elèctrics 

 Reforma coordinada a nivell europeu del mercat elèctric i compres conjuntes de 
gas  

 Reformes en la tarifa regulada per reduir la volatilitat del preus en el mercat 
elèctric 

 Retorn de part dels beneficis extraordinaris obtinguts per les companyies 
elèctriques  

 Altres (indica quines) 

Quin és el teu grau de preocupació sobre que la reactivació prevista per a l’economia 
catalana, desprès d’haver-se superat les fases més crítiques de la pandèmia Covid-19, 
pugui veure’s frenada per l’amenaça que està representant a nivell global la 
conjunció de la crisi de subministrament de components bàsics per a la producció de 
béns, l’augment dels costos energètics i el repunt de la inflació.  
(0=preocupació nul.la, 10=preocupació màxima)  

 

 Grau de preocupació: ___________________ 
 

En relació amb el repunt de la inflació, segons la teva opinió es tracta d’un fenomen: 
 

 Que és conjuntural 

 Que té components estructurals 

 NS/NC  

Ets partidari que el servei de trens de rodalies i regionals de RENFE es traspassi 
íntegrament a la Generalitat? 

 Sí 

 No 

 NS/NC  

DEMARCACIÓ DE BARCELONA 
Consideres necessària i/o convenient l’ampliació de l’aeroport del Prat? 

 Sí, absolutament 

 Sí, sempre que s’internalitzin els impactes ambientals i socioeconòmics generats  

 No, en cap cas  

 NS/NC 
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DEMARCACIÓ DE GIRONA 

Creus que la reducció inicial en la demanda d’habitatges d’ús turístic a la ciutat degut 
a la pandèmia es mantindrà i afectarà el mercat de lloguer residencial? 

 Sí 

 No 

 Ns/Nc 
 

DEMARCACIÓ DE LLEIDA 

Quin creus que ha estat el balanç de l'Aeroport d'Alguaire sobre la economia de Lleida 
en els seus primers 10 anys d'existència i la seva influència en el desenvolupament 
econòmic i dinamització del territori? 

 

 Molt positiu 

 Positiu 

 Nul 

 Negatiu 

 Molt negatiu 

 NS/NC 
 

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA 

Creus que durant el 2022 hi haurà un creixement econòmic significatiu a les 
comarques tarragonines? 

 

 Sí. La millora de la situació de la pandèmia i el finançament públic impulsaran 
l'economia substancialment 

 Hi haurà creixement, però serà moderat i centrat en la segona part de l'any 

 No. Les incerteses sobre l'evolució de la pandèmia i els problemes derivats de les 
cadenes de subministraments, preus de les matèries primeres i les energies etc. 
no ho permetran 

 NS/NC 
 

MONOGRÀFIC: L’EVOLUCIÓ PREVISTA DE LA BORSA EUROPEA 

Tenint en compte l’evolució de l’Índex EuroStoxx 50 que s’exposa a continuació: 
31.12.2019 ........ 3.745 
31.12.2020 ------- 3.553 
30.06.2021 ......... 4.064 
29.10.2021 ......... 4.250 

A quin nivell creus que es situarà a 31 de desembre del 2021? 
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 Inferior a 3.500 punts 

 Entre 3.500-4.000 punts 

 Entre 4.001-4.500 punts 

 Superior a 4.500 punts 
 

I a 31 de desembre del 2022? 
 

 Inferior a 3.500 punts 

 Entre 3.500-4.000 punts 

 Entre 4.001-4.500 punts 

 Superior a 4.500 punts 
 

Segons la teva opinió, quins dels factors següents tindran més incidència en l’evolució 
de l’EuroStoxx 50 fins a finals de 2021. (Assenyala un màxim de 3) 

 

 Covid-19 

 Decisions del Banc Central Europeu sobre la seva política monetària (facilitats 
creditícies, tipus d’interès, compra d’actius, etc.) 

 Evolució de la demanda interna a l’Eurozona 

 Evolució de les variables macroeconòmiques dels Estats Units (creixement 
econòmic, inflació, mercat laboral, etc.) 

 Incertesa sobre la retirada gradual d’estímuls de la Reserva Federal (Tapering) 

 Inflació de l’Eurozona 

 Política fiscal global adoptada pel G20 (15% mínim per a grans multinacionals) 

 Resultats empresarials 

 Riscs geopolítics 

 Variables relacionades amb el mercat laboral (taxa d’atur, salaris, pensions, 
etc.). 

 Altres (indica quins): ____________________________________ 
 

I durant el 2022? (Assenyala un màxim de 3) 

 

 Covid-19 

 Decisions del Banc Central Europeu sobre la seva política monetària (facilitats 
creditícies, tipus d’interès, compra d’actius, etc.) 

 Evolució de la demanda interna a l’Eurozona 

 Evolució de les variables macroeconòmiques dels Estats Units (creixement 
econòmic, inflació, mercat laboral, etc.) 

 Incertesa sobre la retirada gradual d’estímuls de la Reserva Federal (Tapering) 

 Inflació de l’Eurozona 
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 Política fiscal global adoptada pel G20 (15% mínim per a grans multinacionals) 

 Resultats empresarials 

 Riscs geopolítics 

 Variables relacionades amb el mercat laboral (taxa d’atur, salaris, pensions, 
etc.). 
Altres (indica quins): ____________________________________ 

En relació amb la borsa europea, quin comportament esperes que tingui l’IBEX 35 

durant l’any 2021? I durant el 2022?  

(0= “molt pitjor que l’EuroStoxx 50” / 10= “molt millor que l’EuroStoxx 50”) 

 

 Durant el 2021: ___________________________ 

 Durant el 2022: ___________________________ 
 

 


