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• L’Indicador de Clima Empresarial de la Cambra avança que el PIB podria tornar a 
créixer el primer trimestre del 2010 

 
• Les previsions de la Cambra per al conjunt del 2010 milloren lleugerament: es preveu 

una caiguda del PIB català del -0,5 % 
 
 
L’informe de conjuntura de la Cambra de Comerç de Barcelona assenyala que la caiguda del 
PIB català es frena el quart trimestre del 2009, com a conseqüència de la lleu millora de 
l’activitat a la indústria i als serveis, impulsada sobretot per l’exportació. 
 
Segons les estimacions de la Cambra, el PIB català cau el -0,1 % intertrimestral el quart 
trimestre del 2009, suavitzant la caiguda interanual fins al -3,9 %. La xifra intertrimestral 
confirma que l’economia catalana està deixant enrere la recessió i que el primer trimestre del 
2010 registrarà un creixement positiu. És a dir, estem en el punt d’inflexió del cicle econòmic 
en què el nivell d’activitat deixa de caure i comença a recuperar-se. 
 
La indústria és el sector que més modera la caiguda de l’activitat el quart trimestre. Així 
mateix, els resultats de l’enquesta de conjuntura a la indústria registren millores. D’una banda, 
les empreses industrials manifesten una lleu millora de la marxa dels negocis el quart 
trimestre, per primera vegada des de l’inici de la recessió, i el fre de la caiguda de la 
facturació, després de set trimestres de contracció. En aquest sentit, cal destacar que els 
sectors de maquinària mecànica, alimentació, química i fabricació de material de transport 
assenyalen un creixement de les vendes el darrer trimestre del 2009. D’altra banda, la utilització 
de la capacitat productiva augmenta per tercer trimestre consecutiu, fins al 66 %, tot i que 
encara està per sota de la mitjana històrica.  
 
Els empresaris industrials també apunten un creixement de les exportacions feble, però 
positiu, el quart trimestre. Segons les darreres dades de comerç exterior, les exportacions 
catalanes de béns a la zona euro han registrat un lleuger creixement el novembre (0,5 % 
interanual), impulsat sobretot per les vendes a França, que augmenten per primera vegada 
des de finals del 2008 (13,7 % interanual). A més, cal dir que aquestes han passat de 
representar el 19,5 % de les exportacions catalanes en el període 2006-2008 al 20,6 % el 2009.1 
 
Paral·lelament, la recuperació de les economies emergents afavoreix les exportacions 
catalanes als BRIX. En concret, les exportacions a la Xina estan creixent des del maig passat a 
un ritme elevat, en termes interanuals, les dirigides a l’Índia augmenten a l’octubre i el novembre 
i les dirigides al Brasil comencen a créixer el novembre. A més, el pes de les exportacions a 
aquests països també augmenta, i en especial, a la Xina. Aquestes han passat de 
representar el 0,9 % de les exportacions catalanes en el període 2006-2008 a l’1,3 % el 
2009.1  
 
L’enquesta de conjuntura als serveis també presenta millores el quart trimestre: 
 

• Al comerç minorista, el percentatge d’empresaris del comerç minorista que apunta un 
empitjorament de la marxa dels negocis es redueix notablement, i pràcticament s’iguala 
al percentatge d’empresaris que assenyala una millora, de manera que el saldo és 
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1 Dades corresponents al període gener - novembre per a cadascun dels anys. 
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només lleugerament negatiu. La facturació s’estanca el quart trimestre, deixant enrere 
les caigudes registrades des de l’inici de la crisi. 

 
• Al sector turístic es registra un augment interanual de les pernoctacions i dels viatgers 

el quart trimestre del 2009 (2,5 % i 3,2 %, respectivament). L’estada mitjana i el grau 
d’ocupació hotelera es mantenen en nivells similars als del quart trimestre del 2008. 

 
• Als serveis a les empreses, la caiguda de la facturació s’ha moderat el quart trimestre. I 

per primera vegada en el darrer any i mig han augmentat les vendes a publicitat i serveis 
audiovisuals, activitats empresarials diverses2 i informàtica. 

 
A la construcció, en canvi, no hi ha senyals de millora de l’activitat però tampoc d’un 
empitjorament destacat. És a dir, la situació de la marxa dels negocis es manté estable al conjunt 
del sector, tot i que millora una mica a les empreses més grans (més de 50 treballadors), segons 
l’enquesta de conjuntura al sector. 
 
Per al primer trimestre del 2010, l’Indicador de Clima Empresarial de la Cambra (ICEC) 
avança que la caiguda interanual del PIB es continuarà moderant i que la variació 
intertrimestral podria ser lleugerament positiva el primer trimestre. Per sectors, l’ICEC 
avança que la indústria serà el sector on la caiguda de l’activitat es moderarà més, que el sector 
serveis registrarà un creixement interanual molt proper al zero, de manera que podria ser el 
primer en sortir de la crisi. Mentre que la construcció es continuarà mantenint estable. 
 
La millora de l’evolució econòmica a Catalunya ha dut la Cambra a revisar lleugerament a 
l’alça les previsions per al conjunt de l’any. Es preveu que el PIB català caurà el -0,5 %, 
enfront el -0,6 % previst al novembre. També milloren les previsions de creixement de les 
exportacions catalanes de béns i serveis, fins al 2,3 % el 2010 (1,3 % previst el novembre). 
Alhora, aquesta millora es reflectirà a l’activitat industrial i de serveis. La Cambra preveu que el 
sector serveis registrarà un creixement feble però positiu el 2010 (0,8 %), que la caiguda de la 
indústria es moderarà amb força, fins al 2,6 %, mentre que la construcció serà el sector que 
registrarà el retrocés més fort (-3,5 %). 
 

Previsions de la Cambra per a l’economia catalana 
  2008 2009 (P) 2010 (P) 

PIB 0,7 -4,1 -0,5 
    Consum privat -0,3 -4,8 -1,1 

Consum públic 4,7 4,9 2,5 

Inversió -2,4 -15,1 -7,8 

  Béns d’equipament -0,4 -22,0 -8,9 

  Construcció -4,6 -10,4 -6,9 

Exportacions -1,5 -14,0 2,3 

Importacions -6,1 -19,0 -3,6 
    VAB agricultura -1,3 3,0 -0,8 

VAB indústria -2,6 -12,2 -2,6 

VAB construcció -3,0 -6,1 -3,5 

VAB serveis 2,5 -1,3 0,8 
 

Font: Cambra de Comerç de Barcelona (P:previsions 2009 -2010) i Idescat (2008) 
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2 Agències de notícies, activitats de disseny, fotografia, traducció, activitats relacionades amb l’ocupació, seguretat i 
investigació, neteja, activitats administratives i auxiliars a les empreses (reprografia, atenció telefònica, congressos, etc.) 


