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La productivitat de l’economia catalana va créixer un 0,9% l’any 2012 
 
 

La productivitat de l’economia catalana, mesurada per la productivitat total dels factors, va aportar al 

creixement del PIB català un 0,9% l’any 2012, fet que va moderar la caiguda del PIB, que es va situar en 

el -1,3%. Aquesta aportació positiva recull les millores tecnològiques en la producció i els canvis en 

l’organització del treball i en el marc institucional.  

 
L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el Departament d’Economia i Coneixement calculen per 

primera vegada la productivitat de l’economia catalana. Se segueix la metodologia del Sistema europeu 

de comptes nacionals i regionals, que permet descompondre el creixement del PIB real en l’aportació del 

factor treball, del factor capital i de la productivitat total dels factors. 

 
La suma dels tres components (treball, 

capital i canvis en productivitat), que 

es va traduir en una variació negativa 

del PIB en volum de l’1,3% a 

Catalunya, hauria arribat al -2,2% si no 

hagués estat per la millora en la 

productivitat, ja que la contribució del 

treball va ser negativa de 2,5 punts 

percentuals a causa de la reducció de 

llocs de treball. El factor capital 

(màquines i equipaments productius) 

va aportar 0,3 punts percentuals al 

creixement del PIB. 

 
La productivitat total dels factors (PTF) manté una contribució positiva al creixement del PIB des de l’any 

2010, encara que lleugerament decreixent. Pel que fa als altres dos factors que contribueixen a l’evolució 

del PIB de Catalunya, l’aportació del factor treball és negativa des de l’any 2009 i la del factor capital és 

positiva però decreixent. Aquestes tendències contrasten amb el període previ a la crisi, quan l’aportació 

del treball va ser molt positiva al llarg de l’expansió prèvia i el factor capital presentava una contribució 

positiva notable i força estable. 
 

Contribucions al creixement del PIB. Catalunya

Font: Idescat i Departament d'Economia i Coneixement.
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Nota metodològica 

 
Els comptes de la productivitat i el creixement econòmic es van incorporar com a novetat en el Reglament 
del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Sistema de comptes nacionals i regionals de la Unió 
Europea número 449/2013, de 21 de maig de 2013.  
 
Per mesurar la productivitat de l’economia el Reglament recomana l’ús de l’anomenada productivitat 
multifactorial o productivitat total dels factors (PTF). Aquest concepte permet descompondre el creixement 
del PIB real en la suma de les aportacions del factor treball, del factor capital i un tercer terme addicional 
(la productivitat total dels factors), que recull les variacions en la producció originades en les millores 
tecnològiques i el progrés tècnic, innovacions organitzatives, reassignacions sectorials de recursos, etc.  
 
La PTF es pot interpretar com la diferència entre la taxa de creixement de la producció i la taxa de 
creixement mitjana dels factors usats per obtenir-la, sent els factors de ponderació les participacions de 
cada factor en la renda nacional. En altres paraules, la suma de contribucions del treball, del capital i la 
PTF coincideix amb la taxa de variació del PIB. 

En el context internacional hi ha múltiples exemples de països i organitzacions que calculen la 
productivitat total dels factors, com ara la Comissió Europea o l’OCDE, entre d’altres. En el cas d’Espanya 
la dada l’elabora la Comissió Europea i la difon el Banc d’Espanya. 

 

Productivitat total dels factors (PTF). Per components
Catalunya

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Productivitat total dels factors (PTF) 96,7 97,9 98,8 1,3 1,3 0,9
Producte interior brut 102,2 102,7 101,4 0,3 0,5 -1,3
Factors de producció

treball 96,4 94,0 89,9 -2,8 -2,5 -4,5
capital 118,5 120,0 120,7 1,1 1,2 0,6

Contribució al creixement del PIB [*]
del treball 104,1 101,0 98,1 -1,5 -1,4 -2,5
del capital 95,1 98,8 102,3 0,5 0,6 0,3

Font: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Economia i Coneixement.

[*] Els índexs es refereixen a la participació de cada factor en el PIB; les variacions mostren punts percentuals de
variació del PIB.

Índex (2005=100) Variació (%)
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