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21 de març del 2013 
 
 

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 4t trimestre del 2012 
 

L’economia catalana es contrau un 1,3% l’any 2012 

 
Al quart trimestre l’activitat disminueix un 1,8% interanual 

 

L’any 2012 el producte interior brut de Catalunya ha registrat una disminució anual d’un 1,3%, segons 

l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest resultat anual es produeix per la reducció de 

l’activitat en tots els grans sectors de l’economia. Des de l’òptica de la demanda, l’augment de les 

exportacions de béns i serveis i la reducció de les importacions han suposat una aportació favorable 

del saldo amb l’estranger de 3,8 punts percentuals que atenua la caiguda de la demanda interna        

(-3,3%). 

L’evolució trimestral del producte interior brut de Catalunya mostra un deteriorament progressiu, des 

del -0,4% interanual del primer trimestre de l’any fins al -1,8% del quart. Aquesta tendència és també 

molt marcada en el sector serveis, que passa del 0,6% al primer trimestre, un -0,4% al segon, un        

-0,7% al tercer fins al -1,4% interanual al quart. Els components de despesa de la demanda interna 

s’han mantingut en taxes negatives al quart trimestre, encara que els seus efectes sobre el PIB han 

quedat suavitzats per la contribució positiva del saldo exterior (1,7%). 

La variació intertrimestral del PIB de Catalunya ha estat de -0,7% al quart trimestre del 2012. 

 

En el conjunt de l’any, el valor del saldo amb l’estranger ha aportat 3,8 punts percentuals al PIB 

i atenua la davallada de la demanda interna 

Des de l’òptica de la demanda, cal destacar que el valor a preus corrents del saldo de béns i serveis 

amb l’estranger és positiu per segon any consecutiu. Aquest fet dóna una idea de l’ajust que s’està 

produint a l’economia catalana des de l’inici de la crisi, l’any 2008, quan el saldo amb l’estranger era 

clarament negatiu. Aquesta tendència s’accentua el 2012 amb una dinàmica positiva de les 

exportacions del 4,1% i un deteriorament simultani de les importacions del -7,1%. L’evolució a l’alça 

de les exportacions totals de béns i serveis a preus corrents situen l’any 2012 al nivell màxim de tota 

la sèrie. Les importacions de béns i serveis s’han reduït en concordança amb la davallada de la 

demanda interna. 

L’evolució de la demanda interna (-3,3%) és el resultat d’una reducció de la formació bruta de capital 

(-6,5%), del consum de les administracions públiques (-2,5%) i del consum de les llars (-2,4%). En el 

cas de la formació bruta de capital la tendència de tots els components és negativa, però destaca la 

davallada de la inversió en construcció (-11,0%).  
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En el conjunt de l’any, el PIB per components de l’oferta mostra reduccions en tots els grans sectors 

de l’economia, tot i que amb intensitat variable. Les contraccions més intenses són a l’agricultura       

(-8% anual) i la construcció (-7,5%). El valor afegit industrial disminueix un 1,1% i el dels serveis un 

0,5%. La contracció d’aquest darrer sector és significativa, ja que representa prop del 65% de 

l’activitat total de l’economia. En particular, el comerç, hoteleria, finances i altres serveis han disminuït 

un 0,4% anual, i l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials ho han fet un -0,8%.  

 

Al quart trimestre del 2012, el PIB de Catalunya registra reduccions de l’1,8% interanual i del 

0,7% intertrimestral 

L’economia catalana mostra una taxa interanual 

del -1,8% al quart trimestre de l’any. Aquesta 

desacceleració de l’activitat segueix la mateixa 

tendència que les economies espanyola i 

europea. Així, el decreixement de l’economia 

espanyola ha estat de l’1,9% en aquest trimestre; 

en el cas de la Unió Europea (UE-27) el descens 

és del 0,6%, un valor que indica una 

desacceleració progressiva del nivell d’activitat a 

tot Europa des de mitjan 2010. 

L’anàlisi del PIB del quart trimestre des de l’òptica de la demanda reprodueix de forma aproximada el 

comportament del conjunt de l’any. D’una banda, la reducció de la demanda interna s’intensifica fins 

arribar al -3,7%, amb un empitjorament intens del consum de les llars (-3,1%), la despesa en consum 

de les administracions públiques (-2,7%) i la formació bruta de capital (-6,5%). De l’altra, millora el 

saldo amb l’estranger fins a una aportació al creixement del PIB del 3,6%. Aquest comportament de 

les transaccions amb l’estranger s’explica pel creixement del 5,3% de les exportacions i per una 

reducció de les importacions d’intensitat similar (-5,4%). 

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

valor afegit industrial ha disminuït un 0,6% interanual al quart trimestre de 2012, una contracció menor 

a la del trimestre anterior. El sector de serveis disminueix un 1,4% interanual al quart trimestre. 

Aquesta xifra està molt allunyada ―en termes d’intensitat― de les caigudes interanuals de 

l’agricultura (-8,5%) i de la construcció (-8,0%), però el seu impacte sobre el conjunt de l’economia és 

molt gran. 
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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

2010 2011 2012 2010 2011 2012

PIB pm 205.315 208.948 207.762 0,3 0,5 -1,3

Agricultura 1.959 1.852 1.908 -0,9 4,0 -8,0

Indústria 37.525 39.705 39.999 6,1 2,2 -1,1

   indústria manufacturera 32.149 33.995 33.924 5,8 2,5 -1,7

Construcció 19.176 18.070 16.255 -14,6 -6,1 -7,5

Serveis 129.627 132.943 133.313 1,3 1,6 -0,5

  comerç, hoteleria, f inances i altres serveis 101.936 105.643 107.279 0,8 2,3 -0,4

  adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 27.691 27.300 26.034 3,5 -0,8 -0,8

Impostos nets s/productes 17.029 16.378 16.286 0,7 -5,3 -0,6

Font: Idescat.

Valor en preus corrents Variació en volum (%)

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

2010 2011 2012 2010 2011 2012

PIB pm 205.315 208.948 207.762 0,3 0,5 -1,3

Demanda interna 194.415 194.333 190.796 -1,4 -2,4 -3,3

  despesa en consum de les llars 117.083 119.091 119.583 0,7 -1,5 -2,4

  despesa en consum de les adm. públiques (1) 35.034 34.049 32.810 0,0 -2,7 -2,5

  formació bruta de capital (2) 42.298 41.194 38.403 -7,8 -4,4 -6,5

      béns d'equipament i altres actius 17.828 18.210 18.463 0,3 -0,3 -0,8

      construcció 24.067 21.830 18.879 -10,8 -10,4 -11,0

Saldo exterior (3) (4) 10.900 14.615 16.966 1,6 2,7 1,8

  saldo amb l'estranger (4) -639 3.661 10.756 1,0 3,2 3,8

     exportacions totals de béns i serveis 64.674 72.223 77.226 12,3 7,0 4,1

        exportacions de béns i serveis 55.478 62.458 66.952 13,9 7,5 4,2

        consum dels estrangers en el territori 9.195 9.765 10.274 4,0 4,1 3,4

     importacions totals de béns i serveis 65.313 68.562 66.470 8,8 -3,0 -7,1

        importacions de béns i serveis 62.993 66.538 64.351 9,0 -2,6 -7,4

        consum dels residents a l'estranger 2.319 2.023 2.119 1,9 -15,0 1,2

Font: Idescat.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre 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.

 Valor en preus corrents Variació en volum (%)
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3. Producte interior brut (PIB). Catalunya. 4t. trimestre del 2012
      Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per branques d'activitat

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

PIB. Variació interanual -0,4 -1,2 -1,6 -1,8

Agricultura -5,4 -8,4 -9,4 -8,5

Indústria -0,5 -0,9 -2,2 -0,6

Construcció -6,5 -7,4 -8,1 -8,0

Serveis 0,6 -0,4 -0,7 -1,4

Impostos nets s/ productes -1,2 -0,6 -0,4 -0,2

PIB. Variació intertrimestral -0,2 -0,5 -0,4 -0,7

Unitats: % variació en volum

Font: Idescat.

2012

4. Producte interior brut (PIB). Catalunya. 4t. trimestre del 2012
      Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per components de la demanda

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

PIB -0,4 -1,2 -1,6 -1,8

Demanda interna -2,9 -3,6 -2,9 -3,7

   despesa en consum de les llars -1,9 -2,8 -1,8 -3,1

   despesa en consum de les adm. púb. (1) -2,8 -2,2 -2,2 -2,7

   formació bruta de capital (2) -5,7 -7,0 -6,7 -6,5

Saldo exterior (3) (4) 2,3 2,2 1,1 1,7

   saldo amb l'estranger (4) 4,2 4,6 2,6 3,6

     exportacions totals de béns i serveis 5,1 3,9 2,2 5,3

     importacions totals de béns i serveis -7,4 -10,0 -5,5 -5,4

Unitats: % variació interanual en volum

Font: Idescat.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense f inalitat de lucre 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.

2012


