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L’economia catalana tancarà el 2013 millor del que es 

preveia i la recuperació es podria consolidar el 2014 
 
    

 El nombre d’empreses exportadores regulars està creixent per segon any consecutiu, 

combatent la crisi amb solidesa. 

 El bon comportament de la demanda externa i la recuperació de la inversió industrial 

podrien afavorir la creació d’ocupació el 2014. 

 La inversió estrangera a Catalunya es recupera amb intensitat i creix el 69% interanual, 

deixant enrere les caigudes dels dos anys anteriors. 

 

 

Barcelona, 30 de desembre de 2013.- L’economia catalana tancarà l’any 2013 millor del que 

s’estimava. Les dades oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya situen el creixement 

intertrimestral del PIB català en el 0,2% el tercer trimestre, una dècima més del que s’estimava des 

de la Cambra de Comerç de Barcelona a l’octubre. Això fa que, en termes interanuals, el PIB 

caigui menys del que es preveia i, per tant, molt probablement tancarà el 2013 amb una xifra 

menys negativa de la prevista. La darrera estimació de la Cambra situava la caiguda anual del PIB 

català en el -1,1% anual el 2013, per tant, s’estima que serà unes dècimes menys negativa. 

 

Així mateix, el creixement de les exportacions de béns i serveis s’ha accelerat lleugerament 

fins al 2,3% interanual el tercer trimestre, i les importacions han caigut (-0,9%), contribuint així a la 

generació de superàvit comercial a Catalunya, i continuant un procés d’ajust que ja es va iniciar el 

2011. Per tant, el comportament de la demanda externa és positiu i millora. 

 

El nombre d’empreses exportadores presenta una tendència creixent i sostinguda. La xifra a 

setembre del 2013 és de 41.605 empreses exportadores de béns a Catalunya, això suposa un 

creixement, per sisè any consecutiu, que se situa en el 7,3% interanual acumulat, i que millorarà 

els registres dels anys precedents. 

 

Nombre d’empreses exportadores a Catalunya 
(Taxes de variació interanual) 
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És més, el nombre d’empreses exportadores regulars a Catalunya —això és, aquelles que han 

exportat de forma continuada en els últims quatre anys—, ha crescut el 6,4% fins al setembre. De 

manera que es consolida i es millora la tendència creixent iniciada el 2012, després de caure 

durant tres anys seguits. Per tant, podem dir que l’empresa exportadora està combatent la crisi 

amb solidesa. 

 

El bon comportament de l’exportació impulsa la recuperació de l’activitat i de la inversió a 

la indústria i, per tant, afavoreix la millora de la demanda interna, que modera la caiguda el 

tercer trimestre.  

 

El VAB industrial ha crescut el 0,6% el segon trimestre i l’1,1% el tercer trimestre del 2013, en 

termes interanuals, segons dades d’Idescat. I la inversió industrial també es recupera el 2013 en 

tancar l’any amb un creixement de l’1,2% anual, en termes corrents, i una previsió de l’1% per al 

2014, segons l’Enquesta d’inversió industrial del departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya, resultats que s’han conegut també darrerament. D’altra banda, la 

inversió industrial de les PIMES no es recupera sinó que es preveu un empitjorament el 2014, 

segons la mateixa enquesta. La situació financera n’és el motiu principal. Això podria canviar si, 

com preveuen alguns analistes financers, el creixement del crèdit es recupera el 2014.  

 

També la inversió estrangera a Catalunya es recupera i ho fa amb intensitat: supera els 2.400 

milions d’euros fins al setembre, xifra que suposa un creixement del 69% interanual, deixant 

enrere les caigudes dels dos anys anteriors. Aquesta inversió, però, és força erràtica en la seva 

evolució anual. Per tant, caldrà veure com evoluciona el 2014. 

 

Inversió estrangera a Catalunya 
(Taxes de variació interanual, en %) 
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Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de dades del Ministeri d’Economia i Competitivitat 

 

El sector turístic català novament batrà rècords. S’acaben de fer públiques les xifres de turistes 

internacionals a Catalunya fins al novembre i s’ha superat la xifra de l’any passat, és a dir, 

s’assolirà un nou rècord en acabar el 2013. Aquesta xifra pràcticament arriba als 15 milions de 

gener a novembre, un 7,4% més que en el mateix període de l’any passat. Per tant, el sector 

turístic tindrà un bon tancament d’any. 
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Per la seva banda, Barcelona ha rebut 2,3 milions de passatgers de creuers fins a l’octubre, 

el 6,2% més que en el mateix període de l’any passat. Per tant, en acabar el 2013 també podria 

batre les xifres del 2011 i 2012 (de 2,6 i 2,4 milions, respectivament). El Port de Barcelona és, amb 

diferència, el que més creueristes rep de tota Espanya —el 36% del total, seguit a distància per les 

Balears, que en rep el 22%—, és el primer port base d’Europa i de la Mediterrània per a 

creuers i el quart port base del món.  

 

També el transport aeri de passatgers a Catalunya creix, el 0,4% interanual acumulat fins a 

l’octubre, assolint la xifra de 34,3 milions de persones; mentre que al conjunt d’Espanya està 

caient (-4,4% en el mateix període). Els passatgers de vols internacionals són els que han crescut 

(6,1%) i, per tant, sostenen el creixement del transport aeri de passatgers a Catalunya. 

 

El consum de les famílies modera la caiguda el tercer trimestre però encara no hi ha 

senyals de recuperació. Les vendes minoristes han tornat a caure el mes d’octubre, després del 

repunt del setembre, que en bona part va ser afavorit per l’efecte esglaó que suposa l’augment de 

l’IVA l’estiu de l’any passat.  

 

El consum difícilment es recuperarà fins que no es comenci a crear ocupació. Ara bé, la creació 

d’ocupació podria començar abans del que s’espera, estimulada pel bon comportament de 

la demanda externa i la recuperació de la inversió. La finalitat principal de l’augment de la 

inversió està sent l’ampliació de la capacitat. Per tant, aquest factor, juntament amb la millora de la 

demanda externa, pot afavorir la creació de llocs de treball. Les darreres dades d’afiliats a la 

Seguretat Social, corresponents al mes de novembre, mostren que la caiguda interanual continua 

desaccelerant-se i cada cop s’apropa més a l’estabilització.  

 

La inflació es manté continguda (0,3% interanual el novembre), i també la inflació subjacent 

(0,4%), que és la que mostra la tendència de fons dels preus de consum. La feblesa de la 

demanda interna i la desaparició de l’efecte inflacionista provocat per l’augment de l’IVA que va 

tenir lloc el 2012 afavoreixen aquesta contenció. De manera que la inflació acabarà lleugerament 

per sota del 2%, de mitjana anual, el 2013; i de cara al 2014, es preveu que se situarà a l’entorn de 

l’1,5%, de mitjana anual, xifra que queda per sota del nivell que el BCE considera garantia de 

l’estabilitat dels preus a mitjà termini (del 2%). Per tant, no es preveu que la recuperació 

econòmica es pugui veure amenaçada ni per riscos de pressions inflacionistes ni per la deflació de 

què es parlava fa uns mesos. 

 

Per al 2014, les previsions de la Cambra de Comerç de Barcelona són d’una notable millora de 

l’activitat econòmica a Catalunya, que continuarà estant impulsada, principalment, pel creixement 

de l’exportació de béns i de serveis (turístics i no turístics), que permetrà el creixement tant de la 

indústria com del conjunt dels serveis. Ara bé, també es preveu una millora de la demanda interna, 

que suavitzarà notablement la caiguda, impulsada per la recuperació de la inversió industrial, que, 

al seu torn, podria estimular la creació d’ocupació abans del que es preveu i tancar el 2014 amb un 

creixement anual dels ocupats, tot i que moderat, com el de l’activitat.  

 

A continuació s’adjunten les darreres previsions de la Cambra de Comerç de Barcelona realitzades 

a l’octubre. La propera actualització serà a l’abril. Amb molta probabilitat, es revisarà la previsió 

de PIB 2013, com s’ha esmentat al principi, ja que s’estima que serà menys negativa. Així 

mateix, és molt probable que es revisi a l’alça la previsió de PIB per al 2014, que la Cambra 

ha situat en un prudent 0,4% (inferior al 0,9% previst per la Generalitat de Catalunya, i al 0,6% 
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previst pel BBVA). Així ho fa preveure, en aquest moment, la millora dels indicadors conjunturals 

de l’economia catalana, la recuperació econòmica de la zona euro, el bon ritme de creixement 

mundial i les previsions de millora per a la UEM i el món el 2014.  

 

Previsions macroeconòmiques per a l’economia catalana 
(Taxes de variació interanual, en %) 

2012 2013 (P) 2014 (P)

PIB -1,3 -1,1 0,4

Consum privat -2,4 -2,7 -0,8

Consum públic -2,5 -3,2 -2,8

Formació Bruta de Capital -6,5 -4,4 -3,1

Exportacions 4,1 4,6 5,8

Importacions -7,1 -1,5 0,9

VAB agricultura -8,0 1,2 3,2

VAB indústria -1,1 -0,2 2,8

VAB construcció -7,5 -6,3 -7,8

VAB serveis -0,5 -0,7 0,7
 

Font: Idescat (2012) i Cambra de Comerç de Barcelona (P: previsions 2013-2014 – octubre 2013) 

 

 

Previsions macroeconòmiques internacionals 2013-2014 
(Taxes de variació interanual, en %) 

Món Zona euro Espanya

2013 2014 2013 2014 2013 2014

FMI 2,9 3,6 -0,4 1,0 -1,3 0,2 Octubre

OCDE 2,7 3,6 -0,4 1,0 -1,3 0,5 Novembre

Comissió Europea --- --- -0,4 1,1 -1,3 0,5 Novembre

Govern espanyol --- --- --- --- -1,3 0,7 Setembre

FUNCAS --- --- --- --- -1,2 1,0 Desembre

 
Font: Diversos organismes nacionals i internacionals 
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