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L’economia catalana es recupera amb més força que 

l’espanyola 
 
    

 Catalunya presenta una millor evolució que el conjunt d’Espanya en creació d’empreses, 

clima empresarial, ocupació, consum, inversió estrangera, turisme i crèdit. 

 El PIB català ha caigut la meitat que l’espanyol, en termes anuals, el 2013. 

 

 

Barcelona, 13 de febrer de 2014.-  La Cambra presenta una anàlisi comparativa de l’evolució 

econòmica de Catalunya i del conjunt d’Espanya (inclosa Catalunya) l’últim trimestre disponible i el 

conjunt de l’any 2013, que posa de manifest que l’economia catalana té una evolució més 

positiva en la majoria dels indicadors més rellevants i es recupera amb més força.  

 

Els indicadors analitzats són creació d’empreses, confiança empresarial, ocupació, consum de 

les famílies, exportació, turisme, inversió estrangera, inversió en béns d’equipament i crèdit. 

Finalment, es compara quin és el resultat en termes de PIB a Catalunya i a Espanya. 

 

La creació neta de societats mercantils a Catalunya ha estat superior a la d’Espanya, tant per al 

darrer trimestre com per al conjunt de l’any. Mentre a Espanya han crescut el 5,5% anual el 2013, 

a Catalunya ho han fet el 8,2%. 

 

La confiança empresarial ha millorat més a Catalunya i s’ha situat en un nivell superior al de 

l’espanyola. L’índex de confiança empresarial a Catalunya porta quatre trimestres per sobre del 

d’Espanya i, a més, el darrer trimestre ha ampliat distàncies. Ha passat d’un diferencial de gairebé 

2 punts de mitjana el 2013, fins a 4,7 punts el primer trimestre del 2014. 

 

L’economia catalana ha creat ocupació en termes interanuals el quart trimestre, cosa que no ha 

passat a Espanya, segons dades de l’EPA. En concret, l’ocupació a Catalunya ha crescut l’1,9% 

interanual el quart trimestre, fent que la caiguda anual s’hagi moderat i sigui inferior a la del conjunt 

d’Espanya.  

 

El consum de les famílies ha caigut una mica més a Catalunya que a Espanya el tercer trimestre, 

que és el darrer disponible, però la mitjana dels tres primers trimestres del 2013 mostra una 

caiguda inferior a l’economia catalana. 

 

La inversió estrangera està creixent gairebé quatre vegades més a Catalunya que al conjunt 

d’Espanya, el 69,2% enfront el 17,5%, respectivament, en el període de gener a setembre. 

 

El turisme evoluciona una mica millor el darrer trimestre de l’any: el creixement de les 

pernoctacions el quart trimestre és quatre dècimes superior a Catalunya que a Espanya. Si bé en 

el conjunt del 2013, el creixement és idèntic, de l’1,9% anual. 

 

El crèdit total (als sectors públic i privat) també cau menys a Catalunya que a Espanya: el -10,7% 

i el -13,3% interanual, respectivament, en el període gener - setembre. 
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En resum, tot això fa que en el conjunt del 2013, el PIB català hagi caigut la meitat que 

l’espanyol: el -0,6% i el -1,2% anual, respectivament, segons les darreres estimacions oficials. El 

millor comportament de l’economia catalana el segon semestre ha fet que s’ampliï el diferencial 

entre les dues economies. 

 

Tot i això, també detectem alguns indicadors en què l’economia catalana evoluciona pitjor 

que l’espanyola. Aquests són l’exportació i la inversió en béns d’equipament. 

 

Pel que fa a l’exportació de béns i serveis, a Catalunya creix menys que al conjunt d’Espanya, 

tant l’últim trimestre disponible com els tres primers trimestres del 2013. El creixement mitjà dels 

tres primers trimestres és del 5,6% a Espanya, mentre que a Catalunya és de l’1,9%. 

 

Pel que fa a l’exportació de béns, que és l’única informació detallada que tenim per a Catalunya, 

el diferencial a favor d’Espanya està, sobretot, en l’evolució de les exportacions dels 

sectors de l’automòbil i dels béns d’equipament. Aquest diferencial prové de dos fets puntuals. 

El primer, un canvi productiu a una de les empreses més grans d’automoció que hi ha a 

Catalunya, on s’ha substituït la fabricació d’un model per un altre. Això ha fet que les exportacions 

catalanes del sector automobilístic s’hagin estancat. El segon factor explicatiu és l’increment de les 

exportacions d’aeronaus Airbus fabricades a Madrid, segona comunitat exportadora a Espanya. 

Això explica que les exportacions espanyoles de béns d’equipament hagin crescut més que les 

catalanes. 

 

Pel que fa a la inversió en béns d’equipament, la seva evolució també és més favorable a 

Espanya, on ja ha començat a créixer, en termes interanuals, el tercer trimestre. De manera que la 

caiguda mitjana en els tres trimestres del 2013 és inferior a Espanya que a Catalunya: del -1% i 

del -5,6%, respectivament.  

 

Ara bé, un dels principals indicadors d’inversió, la producció industrial de béns d’equipament, 

no mostra diferències.  Aquest indicador creix a un ritme similar a Catalunya i a Espanya: 1,4% i 

1,3% anual, respectivament. Així mateix, la darrera estimació de les empreses sobre la inversió 

industrial per al 2013 és d’un creixement anual de l’1,2% nominal a Catalunya, mentre que a 

Espanya és d’una caiguda de gairebé el 17%. 
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Comparativa d'evolució econòmica Catalunya - Espanya. Darrer trimestre i conjunt de l'any 2013

Creació neta de societats mercantils Confiança empresarial harmonitzada

Var. Interanual (%) Índex (base I trim.2013)=100)

CAT ESP CAT ESP

2013 8,2 5,5 2013 108,4 106,5

IV.13 8,3 0,4 I.14 118,6 113,9

Ocupació EPA Consum de les llars

Var. Interanual (%) Var. Interanual (%)

CAT ESP CAT ESP

2013 -2,5 -3,1 2013 I a III -2,9 -3,3

IV.13 1,9 -1,2 III.13 -2,4 -2,2

Inversió estrangera Pernoctacions en establiments hotelers

Var. Interanual (%) Var. Interanual (%)

CAT ESP CAT ESP

2013 I a III 69,2 17,5 2013 1,9 1,9

IV.13 7,4 7,0

Crèdit total PIB

Var. Interanual (%) Var. Interanual (%)

CAT ESP CAT ESP

2013 I a III -10,7 -13,3 2013 -0,6 -1,2

IV.13 0,7 -0,1

Exportacions de béns i serveis, en volum Inversió en béns d'equipament i altres actius

Var. Interanual (%) Var. Interanual (%)

CAT ESP CAT ESP (*)

2013 I a III 1,9 5,6 2013 I a III -5,6 -1,0

III.13 2,3 4,7 III.13 -7,1 0,2

(*) La comparativa Catalunya (Idescat) - Espanya (INE) per a aquesta variable és aproximada ja que la definició de l 'Idescat i  de l 'INE són diferents.

 Idescat realitza els càlculs per poder fer una comparativa homogènia de les dues sèries amb dades anuals però no trimestrals, que és la que es presenta aquí.

Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de Banc d'Espanya, Idescat, INE, Ministeri d'Economia i Registre Mercantil


