L’economia catalana comença a créixer el segon
trimestre
 La Cambra estima que el PIB català ha crescut el 0,1% intertrimestral, després de 18
mesos consecutius de caigudes.
 Els empresaris preveuen que la millora de l’activitat continuarà el tercer trimestre, en
especial a l’hostaleria.
Barcelona, 31 de juliol de 2013.- La Cambra de Comerç de Barcelona presenta l’anàlisi de la
situació econòmica a Catalunya durant el segon trimestre i les perspectives per al tercer
trimestre, a partir d’estimacions pròpies del PIB català i dels resultats de l’Enquesta de Clima
Empresarial a Catalunya, realitzada conjuntament amb l’Idescat el mes de juny, a 3.653
empresaris catalans.
La Cambra estima que el PIB català ha registrat un creixement intertrimestral positiu el
segon trimestre, abans del que es preveia, i el xifra en el 0,1%. Aquest creixement de
l’economia, el primer després de sis trimestres consecutius de caigudes (18 mesos), fa que
es moderi la caiguda interanual del PIB català, fins al -1,3%.
La millora del PIB el segon trimestre ha estat possible pel bon comportament de l’exportació,
que ha impulsat l’activitat de la indústria i dels serveis turístics.
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Segons els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra i Idescat, tots els
sectors econòmics han experimentat una millora en el segon trimestre de l’any, especialment
l’hostaleria, seguit de la indústria. Fins i tot la construcció i el comerç milloren, tot i que
continuen en una situació desfavorable.
La Setmana Santa i l’inici de la temporada d’estiu ha estat bona per a l’hostaleria a
Catalunya: els empresaris del sector assenyalen que la facturació evoluciona positivament i
creix el segon trimestre: el 53% assenyala un augment de les vendes, un percentatge molt
superior al 21% que assenyala un descens de la mateixa. Aquest resultat és millor que el del
mateix trimestre del 2012, quan el 44% dels empresaris afirmava un augment de la facturació
enfront del 28% que assenyalava un descens. Ara bé, el turisme estranger és el que continua
impulsant el sector.
La indústria també millora el segon trimestre del 2013, en registrar un saldo positiu per
a la facturació, fet que no s’observava des de fa dos anys, concretament el segon
trimestre del 2011: el percentatge d’empresaris que assenyala un augment de les vendes
supera el que assenyala un descens (el 32%, enfront el 28%).
Aquesta millora de la indústria el segon trimestre del 2013 prové, principalment, de
l’exportació. Segons l’Enquesta, el 36% dels empresaris afirma que l’exportació creix,
superant el 13% que apunta una caiguda, un resultat millor que el registrat un any enrere, en
què aquests percentatges eren del 22%, cadascun.
Pel que fa a les perspectives per al tercer trimestre, hi ha una millora generalitzada a
tots els sectors contemplats a l’Enquesta: es preveu una marxa dels negocis menys
negativa que el trimestre anterior, si bé destaca l’hostaleria, que la preveu positiva.
L’hostaleria és també l’únic sector amb perspectives positives per a les vendes i l’ocupació el
tercer trimestre. El 37% dels empresaris d’aquest sector preveu un alça de la facturació el
tercer trimestre, superior al 20% que preveu una caiguda. Així mateix, el 23% estima un
increment del nombre de treballadors, superant el 6% que preveu una disminució.
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