La província de Barcelona registra un màxim en
les exportacions i en nombre de turistes el 2015
 La província de Barcelona ha crescut un 3,6% el 2015, el millor registre des del 2008.
 La comarca de l’Alt Penedès és una de les que registra un major increment dels afiliats
el 2015 (4,2% respecte a l’any anterior).
 Totes les comarques barcelonines han registrat un descens de l’atur i un augment del
nombre d’afiliats.
Vilafranca del Penedès, 19 de juliol de 2016.- La Memòria Econòmica de Catalunya 2015,
patrocinada per Banco Santander, ha estat presentada avui a Vilafranca per la seva directora,
Carme Poveda. En la presentació també ha participat Raimon Soler, de la Universitat de
Barcelona, que ha presentat una anàlisi de la internacionalització del sector del vi a la província de
Barcelona. L’acte ha estat presidit pel president del Consell de la Delegació de la Cambra de
Barcelona a l’Alt Penedès, Joan Amat, i ha comptat amb la presència de Luís Herrero, subdirector
general del Banco Santander i responsable a Catalunya, i del tinent alcalde de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, Joan Manel Montfort.
EVOLUCIÓ ECONÒMICA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA I COMARQUES EL 2015
Segons estimacions pròpies, el VAB a preus corrents de la província de Barcelona ha crescut
un 3,6% el 2015. Es tracta del creixement més important des del 2008, i supera de molt l’1,3%
registrat l’any anterior. L’economia barcelonina s’ha comportat igual que el conjunt de Catalunya,
atès el seu elevat pes sobre el total (concentra el 73,3% del PIB de Catalunya).
Els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial, que realitzem les cambres en col·laboració amb
l’Idescat, mostra que la marxa dels negocis ha millorat el 2015 a tots els sectors en comparació a
l’any anterior, malgrat que a la construcció encara és negativa. El sector que registra una millor
evolució és el comerç, que registra el saldo més elevat de les quatre demarcacions catalanes.
Evolució del Valor Afegit Brut

Evolució de la marxa dels negocis a Barcelona
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El nombre d’empreses amb assalariats s’ha reduït en 1.586 empreses el 2015, fins a vora les
187.400 empreses. Tanmateix, aquest descens es dóna únicament en el grup d’empreses més
petites (d’1 a 49 treballadors), mentre que el nombre de mitjanes empreses (de 50 a 199
treballadors) ha augmentat en 129 empreses, el que significa que algunes empreses han guanyat
dimensió i han passat a ser petita a mitjana empresa. També ha augmentat el nombre de grans
empreses.
L’economia de la demarcació de Barcelona s’ha caracteritzat el 2015 per haver-se assolit un rècord
històric en exportacions de béns i serveis, en nombre d’empreses exportadores regulars i en
nombre de turistes, variables que posen de relleu la importància que ha tingut el component
exterior en la recuperació econòmica.
Les exportacions de béns de la província han ascendit a poc més de 50.000 milions d’euros,
un 6,4% més que el 2014. Aquesta favorable evolució, tres dècimes superior a la mitjana catalana,
s’ha produït gràcies al creixement de les exportacions als 10 principals sectors econòmics. Però els
dos sectors que més han contribuït al creixement global de les exportacions han estat els dos més
importants: els productes químics que han registrat un augment del 5% i el sector dels automòbils
que han crescut un 15,8%. Entre els dos sectors concentren el 60% de l’augment de les
exportacions de la demarcació registrat el 2015.
L’altra bona notícia de 2015 és que Barcelona província compta ja amb 41.595 empreses
exportadores, de les quals 14.225 són exportadores regulars. Aquesta darrera xifra és la més alta
de la sèrie històrica i supera en un 21% la que hi havia fa deu anys.
El balanç turístic del 2015 ha estat molt positiu a tota la demarcació atès que el 2015 no només
ha augmentat el nombre de pernoctacions al Barcelonès, sinó que també ho ha fet a la resta de
comarques de Barcelona (després del retrocés del 2014).
El 2015 també s’ha iniciat la recuperació de la construcció residencial. El nombre d’habitatges
iniciats ha augmentat un 70% el 2015 però en valor absolut la xifra és encara molt baixa (4.543
habitatges), ja que només representa el 7% dels habitatges que es construïen el 2006.

Evolució de les exportacions i importacions
de béns a la província de Barcelona.

Evolució empreses exportadores regulars a
Barcelona (En nombre). Font: ICEX
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La bona marxa de l’economia ha tingut el seu reflex en l’evolució del mercat de treball. El
nombre d’afiliats a l’Alt Penedès ha augmentat un 4,2%, per sobre del creixement registrat tant pel
conjunt de la província com de Catalunya (que ha estat del 3,8% en els dos casos). El 2015 el
nombre d’afiliats a la comarca ha augmentat en 1.454 persones respecte a l’any anterior. D’aquests,
el 72% al sector serveis (1.051), el 18% a la indústria (259) i la resta a la construcció (143).
L’agricultura s’ha quedat amb el mateix nombre d’afiliats que l’any anterior.
El nombre d’aturats registrats també ha disminuït el 2015, a un ritme superior a l’Alt Penedès
(-11,7%) que a Catalunya i la província (-10,5% en els dos casos). Però tot i la reducció, la xifra
d’aturats a l’Alt Penedès continua sent molt alta, de 7.377 persones, que és més del doble de la xifra
que hi havia el 2007. La taxa d’atur registral de la comarca és del 15,1% a finals del 2015, força
similar a la de la província (14,6%) i la de Catalunya (14,9%).
Evolució dels afiliats. Total règims

Augment dels afiliats a l’Alt Penedès, el 2015
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EVOLUCIÓ ECONÒMICA COMARCAL EL 2015
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha crescut de forma generalitzada a totes les comarques,
tant en el règim general com en el d’autònoms, per segon any consecutiu. Aquests augments han
oscil·lat entre el 3,4% del Barcelonès i el 5,5% del Vallès Oriental.
L’atur registrat també ha disminuït a totes les comarques barcelonines, a taxes que van del -9,3%
del Maresme al -14,4% del Moianès. La taxa d’atur oscil·la entre la mínima del Moianès (10,9%) i
les màximes de l’Anoia (18,8%) i el Garraf (17,7%).
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EL SECTOR DEL VI A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. HEGEMONIA PRODUCTIVA I
EXPORTADORA
Raimon Soler-Becerro (Universitat de Barcelona)
L’article té com a objectiu situar quin és el moment actual del sector vinícola a la província de
Barcelona, tot donant una perspectiva sobre com ha evolucionat des d’inicis del segle XXI. En
aquest sentit, el treball ens mostra primer com, tot i ser una part relativament petita del sector
agroalimentari, el sector vinícola és molt més dinàmic que la resta d’aquest sector pel que fa a
l’exportació. Continua destacant la concentració en una comarca –l’Alt Penedès– tant de la vinya
com de les empreses dedicades a l’elaboració de vins i caves.
D’aquesta manera, l’autor incideix en l’existència d’un clúster al voltant de Sant Sadurní d’Anoia, que
conforma una indústria potent que ha catapultat la província de Barcelona a ser hegemòniques tant
en la producció com en l’exportació. Raimon Soler-Becerro destaca que en el període 2011-2014, la
demarcació barcelonina ha passat a representar el 64% de la producció catalana mentre que pel
mateix període suposa el 91% de les exportacions de vins a Catalunya. Aquesta hegemonia no és
només respecte Catalunya, sinó que Barcelona és la principal província exportadora de vins de tot
l’Estat espanyol (20% del valor de les exportacions), fet degut sobretot a la internacionalització dels
vins amb denominació d’origen Cava i Catalunya.
Així, els vins i caves elaborats a Barcelona s’han exportat massivament principalment a la Unió
Europea i, dins d’aquesta, als països de la zona euro, tot i que, cal remarcar els creixements que en
els darrers temps tenen mercats com el xinès o els nord-americans. Des del punt de vista
empresarial, es destaca l’augment del nombre de firmes que exporten regularment encara que
s’assenyala la gran concentració del volum de vi exportat en uns pocs holdings, tot remarcant, però,
l’esforç que mitjanes i petites empreses familiars han fet per internacionalitzar els seus productes.
Per acabar, el gran repte que tenen les empreses del sector per endavant no és tant la millora de la
qualitat, que hi és, sinó la valorització i l’augment del prestigi del vi i de l’escumós produït a la
província de Barcelona –i a Catalunya, en general. Aquests són els termes en què es debat
actualment el sector.
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