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L’economia catalana contrau l’activitat un 1,7% interanual al primer trimestre del 2013 

 

La variació intertrimestral és -0,1%, sis dècimes menys intensa que al trimestre anterior 

 

El producte interior brut de Catalunya ha registrat una disminució interanual de l’1,7% al primer 

trimestre del 2013, un resultat similar al del quart trimestre del 2012 (-1,8%). Segons l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (Idescat), el conjunt de l’economia catalana decreix a causa de l’evolució 

negativa de la demanda interna (-4,8 punts), ja que el saldo exterior ha tingut una aportació positiva 

(2,7 punts). 

En aquest trimestre la taxa interanual del 

PIB de Catalunya és més favorable que la 

d’Espanya (-2,0%), mentre que al conjunt 

de la Unió Europea (UE-27) l’economia 

disminueix un 0,7%.1 

En relació amb la taxa intertrimestral, la 

contracció a Catalunya ha estat del 0,1%, 

sis dècimes millor que la del trimestre 

anterior (-0,7%). Al conjunt de la Unió 

Europea-27 la taxa intertrimestral també ha 

estat del -0,1%, mentre que a Espanya ha 

estat del -0,5%. En tot cas, el context és de gran atonia en l’activitat econòmica. La UE-27 ha tornat a 

entrar en recessió: les dues darreres taxes intertrimestrals són negatives (-0,5% i -0,1%, els trimestres 

quart i primer, respectivament).  

La demanda interna a Catalunya registra un comportament més desfavorable que el trimestre 

precedent, ja que ha disminuït un 4,8% interanual, una reducció més intensa que l’experimentada al 

quart trimestre de l’any anterior (-3,7%). L’empitjorament de la demanda interna està determinat per 

tots els seus components. Així, la despesa en consum de les llars baixa un 4,3%, una taxa 

significativament pitjor que la del trimestre anterior (-3,1%). La formació bruta de capital disminueix un 

7,4%, nou dècimes més que el trimestre immediat (-6,5%) i sempre dins del context de taxes negatives 

que registra aquesta magnitud des del segon trimestre del 2008. Finalment, quant a la despesa de les 

                                                      
1 Fonts: INE per a Espanya i Eurostat per a la UE-27. 

Font: Idescat, Eurostat i INE
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administracions públiques disminueix un 3,5%, que també és una taxa més negativa que el trimestre 

anterior i que palesa els processos d’ajust en què està immersa l’Administració. 

L’aportació del sector exterior a l’economia 

catalana és de 2,7 punts i continua sent 

l’única font de creixement del PIB de 

Catalunya des de l’òptica de la demanda. 

Tanmateix, al primer trimestre de 2013 

aquest resultat s’ha produït més per la 

reducció de les importacions que per 

l’augment de les exportacions. En efecte, 

les exportacions totals de béns i serveis van 

augmentar un 2,0%, mentre que les 

importacions van disminuir un 8,6%, amb 

més intensitat que als trimestres anteriors.  

L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta mostra que al primer trimestre es produeixen decreixements 

interanuals en totes les branques d’activitat, però amb diferents intensitats. El sector de la indústria 

decreix un 0,4%, dues dècimes per sobre del valor registrat al trimestre anterior, i assoleix el seu millor 

resultat des de finals del 2011. El sector serveis registra un decreixement de l’1,5% al primer trimestre, 

en la línia del deteriorament progressiu dels darrers dos anys i mig, mentre que la construcció se situa 

en una taxa negativa del 6,9%. 
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Més informació sobre aquesta activitat a www.idescat.cat/n1467 

Servei de premsa  Telèfon +34-93.557.30.50  premsa@idescat.cat 

Totes les notes de premsa a www.idescat.cat/premsa 
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Producte interior brut (PIB pm). Catalunya. 1r. trimestre del 2013
Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per branques d'activitat

% variació en volum

2013
1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim.

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

PIB pm. Variació intertrimestral -0,2 -0,5 -0,4 -0,7 -0,1

Font: Idescat.

1.

2012

Producte interior brut (PIB pm). Catalunya. 1r. trimestre del 2013
Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per components de la demanda

% variació interanual en volum

2013
1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim.

PIB pm -0,4 -1,2 -1,6 -1,8 -1,7

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

Saldo exterior (3) (4) 2,3 2,2 1,1 1,7 2,7
   saldo amb l'estranger (4) 4,2 4,6 2,6 3,6 3,5
       exportacions totals de béns i serveis 5,1 3,9 2,2 5,3 2,0
       importacions totals de béns i serveis -7,4 -10,0 -5,5 -5,4 -8,6

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.

2.

2012


