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L’economia catalana creix un 0,7% interanual l’any 2011 i el quart trimestre presenta 
una disminució de l’activitat del 0,1% 

 
L’any 2011 el producte interior brut de Catalunya ha registrat un increment interanual d’un 0,7% 

segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest resultat anual es fonamenta en un 

moderat creixement de l’activitat industrial (1,7%), molt associat a l’augment de les exportacions a 

l’estranger i també en l’activitat dels serveis comercials i d’hoteleria. Des de l’òptica de la demanda 

s’ha de destacar el comportament diferenciat de la demanda interna amb una reducció del -1,8%, 

respecte del saldo amb l’estranger, que mostra una aportació al creixement del 3,2%. 

 

L’evolució trimestral del producte interior brut de Catalunya mostra un deteriorament significatiu al 

quart trimestre, sobretot generat per la davallada de l’activitat industrial i la desacceleració de les 

branques de serveis. S’ha registrat un decreixement interanual del -0,1% respecte al quart trimestre 

del 2010, 1,1 punts inferior del que es va estimar en el trimestre anterior.  

 

La variació intertrimestral del PIB de Catalunya ha estat de -0,5%, i és la primera variació negativa 

des del darrer trimestre del 2009.  

 
El saldo amb l’estranger, que ha aportat un 3,2% al PIB, és el component més dinàmic de 
l’economia catalana el 2011 
En el conjunt de l’any, el PIB per components de l’oferta mostra que la indústria (1,7%) i els serveis 

(1,3%) han mantingut l’activitat, mentre que el sector de la construcció ha registrat una reducció      

(-4,7%). El sector industrial ha crescut un 1,7%, en bona part gràcies a l’augment de les 

exportacions. Els tres sectors més significatius han estat la indústria de l’automoció, la química i 

l’alimentació. En relació amb el sector serveis destaca la reducció de l’activitat, respecte de l’any 

anterior, dels serveis d’administracions públiques, educació, sanitat i serveis socials, tot mantenint 

un creixement del 0,7%. Com a contrast, els serveis comercials, l’hoteleria i els serveis a les 

empreses han contribuït amb el seu dinamisme a estabilitzar el creixement global dels serveis en un 

1,3%. Els problemes associats al finançament de les administracions públiques han intensificat el 

decreixement de l’activitat d’obra civil i, juntament amb l’atonia de l’edificació residencial, expliquen 

l’evolució negativa de la branca de la construcció. 
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Des de l’òptica de la demanda cal destacar que el valor en preus corrents del saldo de béns i 

serveis amb l’estranger és positiu per primera vegada en tot el període considerat (anys 2000-2011). 

Aquest resultat és la conseqüència d’una dinàmica positiva de les exportacions (7,5%) i un 

deteriorament simultani de les importacions (-2,8%). Les exportacions de béns i el consum dels 

turistes estrangers al territori han evolucionat a l’alça i arriben a nivells màxims de tota la sèrie. Les 

importacions de béns i serveis s’han reduït en concordança amb la davallada de la demanda interna 

i aquesta tendència també es manifesta en la despesa dels catalans a l’estranger. 

 

L’evolució de la demanda interna (-1,8%) és el resultat d’una reducció de la formació bruta de capital 

(-5,1%) i el consum de les administracions públiques (-3,1%). En el cas de la formació bruta la 

tendència de tots els components és negativa, però destaca la davallada de la inversió en 

construcció. En darrer terme, el consum de les llars s’ha mantingut força estable, amb una variació 

del -0,2%.  

 

Al quart trimestre del 2011, es registra una reducció del 0,1% interanual  
L’economia catalana mostra el quart trimestre de l’any una taxa interanual de creixement del -0,1%, 

1,1 punts inferior al registrat el trimestre anterior. 

Aquesta desacceleració de l’activitat segueix la 

mateixa tendència que les economies espanyola i 

europea. Així, el creixement en aquest trimestre 

de l’economia espanyola ha estat del 0,3%, cinc 

dècimes inferior al trimestre anterior. En el cas de 

la Unió Europea (UE-27) el descens també és 

significatiu, ja que passa d’un 1,4% a un 0,9%.  

 

 

 

L’anàlisi del PIB del quart trimestre, des de l’òptica de la demanda, mostra una accentuació de les 

tendències de les dades anuals. Per una banda, s’amplia la reducció de la demanda interna (-2,9%), 

amb un empitjorament intens del consum de les llars (-1,1%) i la formació bruta de capital (-6,6%). 

Per l’altra, millora el saldo amb l’estranger, fins a 

una aportació al creixement del PIB del 4,6%. 

Aquest comportament de les transaccions amb 

l’estranger no s’explica, com ha passat en els 

darrers trimestres, per una evolució elevada i 

sostinguda de les exportacions, sinó per una 

reducció rellevant de les importacions (-9,8%). El 

creixement de les exportacions de béns i serveis 
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és elevada (4,7%), però ha perdut quasi la meitat del seu impuls respecte del trimestre anterior, com 

a conseqüència de la desacceleració de l’activitat econòmica dels països de la Unió Europea, 

principals destinataris de les exportacions catalanes.  

 

L’anàlisi del PIB des de l’òptica de l’oferta mostra trets diferenciats segons els sectors econòmics. 

La indústria ha mantingut la seva activitat al llarg dels tres primers trimestres de l’any, però ha sofert 

una davallada significativa el quart trimestre (-0,9%). El conjunt d’activitat dels serveis indica una 

progressiva reducció del creixement, que presenta en el darrer trimestre de l’any un 0,6%. L’activitat 

de la construcció manté unes taxes de decreixement elevades al llarg de l’any amb un deteriorament 

pel quart trimestre (-5%).  

 

http://www.idescat.cat/premsa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota metodològica 
 

Les dades del comptes econòmics anuals i trimestrals de Catalunya s’han elaborat amb una nova 

base comptable referenciada l’any 2008. Les estimacions de comptabilitat nacional, igual que la 

resta del sistema estadístic, requereixen una actualització periòdica i aquest procés es du a terme 

mitjançant els canvis de base comptable. El seu objectiu és doble: d’una banda, permet actualitzar i 

homogeneïtzar els criteris metodològics acordats internacionalment i, d’una altra, facilita la 

integració de canvis estadístics en les fonts i els mètodes d’estimació per obtenir amb la màxima 

fidelitat la mesura de l’activitat econòmica generada al territori. La novetat més rellevant de la base 

2008 és l’homogeneïtzació internacional en les classificacions d’activitats utilitzades, que a partir 

d’ara correspon a la CCAE-09, en lloc de la classificació CCAE-93, vigent a l’anterior base 

comptable 2000. 

 

Es pot consultar més informació sobre el canvi de base comptable 2008 a la nota metodològica dels 

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 
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1. Producte interior brut (PIB). Catalunya. Base 2008. Oferta
       Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per branques d'activitat

Milions d'euros

2009 2010 2011 2009 2010 2011

PIB pm 204.129 205.555 210.150 -4,0 0,4 0,7
Agricultura 2.136 1.959 1.840 4,6 -0,3 1,1
Indústria 35.793 36.888 39.361 -11,8 2,1 1,7
   indústria manufacturera 30.582 31.549 33.568 -14,0 1,9 2,5
Construcció 23.201 21.139 20.516 -6,2 -7,3 -4,7
Serveis 129.136 128.759 132.169 -1,1 1,5 1,3
  comerç, hoteleria, f inances i altres serveis 102.031 101.386 104.875 -2,1 1,3 1,4
  adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 27.105 27.373 27.293 2,9 2,0 0,7
Impostos nets s/productes 13.862 16.810 16.265 -5,8 -1,4 1,4

Font: Idescat.

Variació en volum (%)Valor en preus corrents

2. Producte interior brut (PIB). Catalunya. Base 2008. Demanda
       Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per components de la demanda

Milions d'euros

2009 2010 2011 2009 2010 2011

PIB pm 204.129 205.555 210.150 -4,0 0,4 0,7
Demanda interna 197.143 199.912 201.687 -5,4 -0,2 -1,8
  despesa en consum de les llars 115.387 119.156 122.915 -4,7 1,2 -0,2
  despesa en consum de les adm. públiques (1) 35.574 35.721 34.957 7,6 1,0 -3,1
  formació bruta de capital (2) 46.182 45.035 43.815 -14,5 -4,5 -5,1
      béns d'equipament i altres actius 17.642 18.887 19.702 -13,7 3,1 -0,6
      construcció 27.728 25.239 23.278 -15,2 -9,7 -8,3

Saldo exterior (3) (4) 6.986 5.643 8.463 1,2 0,5 2,5
  saldo amb l'estranger (4) -1.026 -788 3.820 3,0 1,7 3,2
     exportacions totals de béns i serveis 56.023 64.595 72.313 -12,5 15,2 7,5
        exportacions de béns i serveis 47.292 55.401 62.442 -13,3 17,3 7,9
        consum dels estrangers en el territori 8.731 9.194 9.871 -7,9 3,9 5,2
     importacions totals de béns i serveis 57.049 65.383 68.492 -19,2 9,0 -2,8
        importacions de béns i serveis 54.869 63.064 66.492 -19,1 9,3 -2,3
        consum dels residents a l'estranger 2.180 2.319 2.001 -20,1 1,9 -16,0

Font: Idescat.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense f inalitat lucrativa al servei de les llars.
(2) Inclou la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Aportació al creixement del PIB.

Variació en volum (%) Valor en preus corrents
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3. Producte interior brut (PIB). Catalunya. 4t. trimestre del 2011
       Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per branques d'activitat

% variació en volum

1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.

PIB. Variació interanual 1,0 1,1 1,0 -0,1
Agricultura 0,7 1,1 1,4 0,9
Indústria 2,7 1,8 3,2 -0,9
Construcció -5,5 -4,2 -4,2 -5,0
Serveis 1,7 1,7 1,1 0,6
Impostos nets s/ productes 0,5 1,1 1,4 2,5

PIB. Variació intertrimestral 0,2 0,2 0,0 -0,5

Font: Idescat.

2011

4. Producte interior brut (PIB). Catalunya. 4t. trimestre del 2011
       Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per components de la demanda

% variació interanual en volum

1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.

PIB pm 1,0 1,1 1,0 -0,1

Demanda interna -1,0 -1,9 -1,4 -2,9
   despesa en consum de les llars 0,3 -0,5 0,6 -1,1
   despesa en consum de les adm. públ. (1) -0,7 -2,8 -4,5 -4,4
   formació bruta de capital (2) -4,5 -4,8 -4,4 -6,6

Saldo exterior (3) (4) 2,0 3,0 2,3 2,7
   saldo amb l'estranger (4) 1,3 3,9 3,2 4,6
     exportacions totals de béns i serveis 6,6 9,9 8,9 4,7
     importacions totals de béns i serveis 2,5 -2,4 -1,1 -9,8

Font: Idescat.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense f inalitat lucrativa al servei de les llars.
(2) Inclou la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Aportació al creixement del PIB.

2011


