L’economia catalana surt de la recessió el tercer
trimestre, i milloren les previsions per al 2014
• La Cambra estima que el PIB català ha crescut el 0,1% intertrimestral, per segona vegada
consecutiva.
• La Cambra revisa dues dècimes a l’alça la previsió del PIB català per al 2014, situant-la en el 0,4% .
Barcelona, 30 d’octubre de 2013.- La Cambra de Comerç de Barcelona estima que el creixement
intertrimestral del PIB català ha estat del 0,1% el tercer trimestre, idèntic al que va estimar
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per al segon trimestre. Per tant, es registren dos trimestres consecutius de creixement
intertrimestral positiu i Catalunya deixa enrere la recessió. Aquest creixement fa que la
caiguda interanual del PIB català es continuï moderant, fins al -0,8% el tercer trimestre,
segons l’indicador sintètic d’activitat econòmica de la Cambra.
Per sectors, les estimacions de la Cambra indiquen que el VAB industrial creix lleugerament,
per segon trimestre consecutiu, i ho fa a un ritme del 0,2% interanual. Mentre que el VAB
de la construcció i dels serveis continua caient però més moderadament el tercer
trimestre(-5,7% i -0,2% interanual, respectivament).
L’indicador de confiança empresarial harmonitzat2 confirma la continuïtat de la recuperació a
Catalunya ja que millora per tercer trimestre consecutiu i se situa en el màxim de la sèrie
disponible. És a dir, el millor resultat dels darrers set trimestres.

Es tracta d’una estimació del PIB català que fa la Cambra de Comerç de Barcelona i el grup de
Universitat de Barcelona basada en indicadors sintètics d’activitat econòmica de Catalunya i, per tant,
dada oficial. La dada oficial del PIB català l’elabora l’Institut d’Estadística de Catalunya i es publicarà
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En aquesta millora de la confiança hi juguen un paper preponderant el comerç i la resta de
serveis sense l’hostaleria, però sobretot el comerç. A l’hostaleria i a la construcció, la
confiança empresarial empitjora lleugerament. I a la indústria es manté força estable. En el
cas de l’hostaleria, el deteriorament de la confiança prové de l’empitjorament de les
expectatives per al quart trimestre, per l’estacionalitat del període. De fet, la confiança a
l’hostaleria continua sent la més alta de tots els sectors analitzats, seguit pel comerç.

La Cambra ha revisat a l’alça les seves previsions econòmiques per a Catalunya: preveu
una caiguda anual del PIB més moderada per al 2013, del -1,1%, una dècima menys del
que preveia a l’abril, i un creixement del 0,4% per al 2014, dues dècimes més del previst
fa sis mesos. Aquesta revisió a l’alça es basa en un millor context internacional, la
recuperació del creixement econòmic a la zona euro, abans del que es preveia, i la
incipient recuperació del creixement de l’economia catalana.

http://premsa.cambrabcn.org
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