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La Cambra revisa a l’alça la previsió de creixement 

fins al 2,3% el 2019 i 2,1% el 2020 
 

 El creixement trimestral del PIB català s’estabilitza entorn al 0,7% el segon trimestre, i podria 

créixer a taxes similars en el tercer. 

 

 Les exportacions creixen un 2,6% acumulat al maig. Si s’extreu l’automòbil, que és l’únic 

que cau, l’increment de les exportacions pujaria fins al 6,8%, senyal de la forta resistència 

de les exportacions catalanes a l’alentiment del comerç mundial. 

 

 La confiança empresarial repunta el tercer trimestre després de tres trimestres consecutius 

en descens i confirma la millora de les expectatives econòmiques per al 2019.  

 

 Es preveu una bona temporada turística aquest estiu, atès que el sector de l’hostaleria i 

transport augmenta la confiança empresarial el tercer trimestre en comparació al 2018.  

 

 La baixa inflació dona marge als salaris perquè continuïn creixent, fet que permetrà donar 

un major impuls al consum.  

 
 

 
Barcelona, 29 de juliol de 2019.- L’economia catalana ha entrat en una nova fase de creixement 

més madur en què l’increment del PIB s’estabilitza en taxes de creixement interanual lleugerament 

per sobre del 2%. Després d’un quart trimestre de l’any 2018 d’intensa desacceleració sobretot per la 

caiguda de la indústria, en el primer trimestre l’economia es va comportar millor de l’esperat i ha 

recuperat una mica d’embranzida en el segon trimestre, una tendència que es podria mantenir en el 

tercer trimestre de l’any.  

 

 

L’economia creix de forma sostinguda en el segon trimestre i mantindrà un creixement 

similar en el tercer trimestre  

 

Segons estimacions pròpies de la Cambra de Comerç i del Laboratori AQR-Lab de la Universitat de 

Barcelona, els dos primers trimestres de l’any 2019 el ritme de creixement trimestral del PIB català ha 

estat del 0,6% i 0,7%, i es preveu un 0,6% per al tercer. Aquestes taxes superen les estimacions de 

creixement intertrimestral del 2018 (entre el 0,4% i 0,5%). D’acord amb aquestes estimacions, el 

creixement interanual del PIB d’aquests tres primers trimestres del 2019 seria del 2,1%, 2,2% i 2,3% 

respectivament. Per tant, el creixement econòmic ha entrat en una nova fase d’estabilització en 

taxes per sobre del 2%, que probablement continuaran durant el 2020. 
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L’indicador de confiança empresarial (ICEH) m illora el tercer trimestre després de tres 

trimestres consecutius en disminució, senyal de què les expectatives de les empreses 

han millorat en línia amb la revisió de les previsions econòmiques per al 2019. 

 

A nivell sectorial, l’hostaleria i el transport presenta les millors perspectives de tots els sectors, un fet 

que queda confirmat amb el creixement del nombre de turistes estrangers fins al maig (2,6%) i de 

passatgers als aeroports fins al juny (5,1%). A la indústria, en canvi, cau quan es compara amb el 

tercer trimestre de l’any anterior, però es manté estable respecte al trimestre anterior, la qual cosa és 

plenament coherent amb l’evolució de l’activitat industrial que mostra un descens respecte a l’any 

anterior, però estabilitat en relació amb el principi d’any. La construcció sembla haver entrat en una 

fase de menor confiança empresarial.  

 

 
 

Les exportacions, sense el sector de l’automòbil,  creixen un 6,8%, senyal de la 

fortalesa del sector exterior català davant l’alentiment de l’economia mundial   

 

Les exportacions mostren un creixement força notable fins al maig (2,6%). Tots els principals sectors 

econòmics han registrat un increment notable de les exportacions catalanes en el que portem d’any, 

a excepció únicament del sector de l’automòbil, que concentra el 15% de les exportacions i ha 

experimentat un descens del 16,9% acumulat fins al maig. De fet, si s’extreu l’automòbil, l’increment 
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de les exportacions pujaria fins al 6,8%, senyal de la competitivitat de les exportacions catalanes i la 

seva resistència al context d’alentiment mundial.  

 

Per tal d’incentivar la mobilitat elèctrica s’ha posat en marxa al conjunt de l’Estat el Programa Moves, 

que a Catalunya té una dotació de 7,3 milions d’euros. Cal donar-hi més difusió per afavorir la compra 

de vehicles elèctrics i la construcció d’infraestructura de recàrrega, i al mateix temps s’hauria de pactar 

amb el sector un pla global que ofereixi estabilitat i seguretat jurídica.  

 

 
Les empreses catalanes poden ser unes de les més beneficiades del recent Tractat de 

lliure comerç acordat entre la UE i Mercosur el 28 de juny  

A l’economia catalana s’obre una gran oportunitat arrel del nou Tractat de lliure comerç de la UE i 

Mercorsur. D’una banda, la penetració de Catalunya en aquest mercat (que integren Argentina, Brasil, 

Uruguai i Paraguai) és actualment reduïda, ja que només representa l’1,4% de les exportacions 

catalanes, mentre que aquestes economies són el gairebé el 3% del PIB mundial (i el 48% d’Amèrica 

Llatina i Carib). Per tant, hi ha recorregut a l’alça en aquest sentit.  

D’altra banda, Catalunya té una marcada especialització sectorial en l’exportació d’aquells productes 

que més es beneficiaran de la reducció d’aranzels, com són la maquinària, els productes químics-

farmacèutics i l’automòbil, que actualment estan gravats entre el 18% i 35%. Les exportacions 

catalanes als països Mercosur han disminuït en el període 2014-2017 i han augmentat el 2018, però 

aquesta tendència podria ser clarament positiva els propers anys si les empreses dels sectors amb 

més presència en les exportacions catalanes a aquesta àrea (com són el químic-farmacèutic, 

maquinària i vehicles automòbils) se n’aprofiten de la reducció d’aranzels, al mateix temps que les 

seves economies milloren.   
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Productes químics 258.183 25%

Màquines i aparells mecànics 138.774 13%

Mat. Plàstiques i manuf. 82.849 8%

Llibres, publicacions, arts graf. 81.533 8%

Productes farmacèutics 74.092 7%

Aparells i material elèctric 73.750 7%

Vehicles automòbils 50.897 5%

Resta 277.777 27%

TOTAL 1.037.855 100%

*Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai
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La Cambra revisa a l’alça les previsions de creixement del PIB fins al 2,3% el 2019 i 

2,1% el 2020, per la bona marxa de l’economia en el primer semestre , sobretot de la 

inversió  

 

Segons les noves previsions macroeconòmiques de la Cambra i AQR-Lab, el creixement del PIB a 

Catalunya serà del 2,3% en el conjunt de l’any 2019, només tres dècimes inferiors a la dada de 2018 

(2,6%). Aquesta previsió s’ha revisat a l’alça dues dècimes respecte a la presentada fa tres mesos a 

causa de la bona evolució de l’economia durant la primera meitat de l’any. Per al 2020 les previsions 

també són més optimistes que les presentades fa tres mesos (passen de l’2% al 2,1%) perquè l’any de 

partida, el 2019, està sent més positiu i perquè es preveu una recuperació de les exportacions.  

 

La revisió de les previsions per al 2019 respecte fa tres mesos es recolza en una millora de l’evolució 

prevista dels components de la demanda interna. Concretament, s’han revisat a l’alça les previsions de 

creixement per al consum privat i consum públic en una dècima (en ambdós components), mentre que 

en el cas de la formació bruta de capital la revisió a l’alça ha estat de tres dècimes, un fet molt positiu 

perquè confirma que la inversió continua sent el component del PIB més dinàmic i anticipa així 

una evolució positiva de l’ocupació en el futur. Així mateix, hi ha marge per continuar augmentant 

els salaris, atès que la previsió d’inflació per al 2019 se situa entorn a l’1%, i a la vegada aquest augment 

de les rendes salarials permetria donar un major impuls al consum.  

 

En comparació amb l’evolució al conjunt de l’economia espanyola i europea, Catalunya continua creixent 

a un ritme similar al de l’economia espanyola (previsió actual del 2,2% per al 2019 segons el Govern 

espanyol, però revisada recentment per la Comissió Europea i l’FMI fins al 2,3%); i clarament per sobre 

del creixement de l’economia europea (previsió de l’1,2% el 2019 de la Comissió Europea). 

 

La Cambra preveu que continuarà la fase expansiva de l’economia catalana durant el 2019 i 

2020, amb taxes de creixement per sobre del 2%, el que representa una lleugera pèrdua de 

dinamisme respecte a l’any anterior que és normal perquè l’economia ha entrat en una fase 

més madura del cicle econòmic. En tot cas, l’economia catalana continuarà creixent en línia 

amb l’espanyola i molt per sobre de l’europea. Tanmateix, l’escenari presentat no està exempt de 

riscos a la baixa procedents de l’entorn exterior, com seria un possible agreujament de les tensions 

comercials, un Brexit sense acord o l’escassa efectivitat de les polítiques d’estímul per frenar la 

desacceleració de l’economia xinesa.   
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Data d’actualització: Juliol 2019(p) Previsió. Les dades d’IPC són mitjanes anuals.

Font: Idescat (any 2018) i Grup de Recerca AQR-UB (anys 2019 i 2020)

Previsions macroeconòmiques per a l’economia catalana
(En taxes de variació anual)

2018 2019 (p) 2020 (p)

Producte Interior Brut 2,6% 2,3% 2,1%

Consum Privat 2,0% 1,8% 1,7%

Consum Públic 1,9% 1,7% 1,4%

Formació Bruta de Capital 4,6% 4,1% 3,6%

Exportacions 2,0% 2,3% 2,5%

Importacions 3,6% 2,5% 2,7%

VAB agricultura -0,4% 0,2% 0,5%

VAB indústria 1,1% 0,5% 0,8%

VAB construcció 4,7% 4,0% 3,4%

VAB serveis 2,9% 2,6% 2,4%

Índex Preus Consum (base 2011) 1,8% 1,0% 1,3%

Ocupats 2,7% 2,2% 1,9%
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