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Producte interior brut de Catalunya (PIB). 3r. trimestre del 2013 
 

L’economia catalana contrau l’activitat un 0,7% interanual al tercer trimestre del 2013 
 

La variació intertrimestral és positiva (0,2%), fet que no es produïa  
des del segon trimestre del 2011 

 
El producte interior brut de Catalunya ha registrat una disminució interanual del 0,7% al tercer trimestre 

del 2013, un resultat menys negatiu que el dels trimestres anteriors d’aquest any (-1,7% al primer i 

-1,3% al segon). Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el conjunt de l’economia 

catalana decreix a causa de la variació negativa de la demanda interna (-3,3%), ja que el saldo exterior 

ha tingut una contribució positiva (2,3 punts). 

 
En aquest tercer trimestre la taxa interanual 

del PIB de Catalunya és superior a la 

d’Espanya (-1,1%), mentre que al conjunt de la 

Unió Europea (UE-28) l’economia es manté 

bàsicament estable (variació interanual del 

0,1%). 

 
Amb relació a la taxa intertrimestral, a 

Catalunya la producció de béns i serveis ha 

augmentat lleugerament el nivell del segon 

trimestre (variació intertrimestral del 0,2%), 

una dècima superior a l’espanyola (0,1%). En el cas de Catalunya, per tant, es produeix una 

estabilització del PIB des del segon trimestre del 2013. Quant a l’agregat de la UE-28, el seu producte 

experimenta un creixement del 0,2%, una variació idèntica a la de Catalunya. 

 
La demanda interna registra a Catalunya un comportament menys desfavorable que al trimestre 

precedent: disminueix un 3,3% interanual, mentre que al primer trimestre va disminuir un 4,4% i al 

segon un 3,7%. L’empitjorament de la demanda interna ve determinat per tots els seus components. 

Així, la despesa de les administracions públiques es contrau un 0,6%. La despesa en consum de les 

llars baixa un 2,4%. Finalment, la formació bruta de capital baixa un 8,2%, sempre dins el context de 

taxes negatives que registra aquesta magnitud des del segon trimestre del 2008. 

 

 Font: Idescat.
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L’aportació positiva del sector exterior a 

l’economia catalana és de 2,3 punts, i 

continua sent l’única font de creixement 

del PIB de Catalunya des de l’òptica de la 

demanda. El tercer trimestre del 2013 

aquest resultat s’ha produït per la reducció 

de les importacions (-0,9%) i l’increment 

simultani de les exportacions (2,3%). En 

particular, les exportacions de béns i 

serveis no turístics van millorar un 2,2%; 

les importacions d’aquests mateixos béns i 

serveis, en canvi, van disminuir un 1,1%. 

Pel que fa a les transaccions exteriors per raons turístiques, les exportacions de serveis turístics van 

augmentar un 2,5% interanual i les importacions turístiques ho van fer un 5,4%. 

 
L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta mostra que al tercer trimestre es produeix un creixement en les 

branques industrials (1,1%) i en l’agricultura (2,6%). El sector de serveis registra un decreixement del 

0,6%, d’acord amb l’evolució negativa dels darrers cinc trimestres, tot i que la reducció de valor afegit 

és progressivament menor. La construcció se situa en una taxa negativa del 5,5%. 

 
 

Font: Idescat, Eurostat i INE.
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Més informació sobre aquesta activitat a www.idescat.cat/n1616 
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Producte interior brut (PIB). Catalunya. 3r. trimestre del 2013
Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per branques d'activitat

% variació en volum

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

PIB pm. Variació interanual -0,4 -1,2 -1,6 -1,8 -1,7 -1,3 -0,7

Agricultura -5,4 -8,4 -9,4 -8,5 -8,0 0,4 2,6

Indústria -0,5 -0,9 -2,2 -0,6 -0,3 0,6 1,1

Construcció -6,5 -7,4 -8,1 -8,0 -7,1 -6,4 -5,5

Serveis 0,6 -0,4 -0,7 -1,4 -1,5 -1,3 -0,6

Impostos nets s/ productes -1,2 -0,6 -0,4 -0,2 -1,5 -1,0 -1,1

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

Font: Idescat.
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Producte interior brut (PIB). Catalunya. 3r. trimestre del 2013
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. 1 trim. 2 trim. 3 trim.

PIB -0,4 -1,2 -1,6 -1,8 -1,7 -1,3 -0,7

Demanda interna -2,9 -3,6 -2,9 -3,7 -4,4 -3,7 -3,3

   despesa en consum de les llars -1,9 -2,8 -1,8 -3,1 -3,7 -2,7 -2,4

   despesa en consum de les adm. púb. (1) -2,8 -2,2 -2,2 -2,7 -1,5 -1,4 -0,6

   formació bruta de capital (2) -5,7 -7,0 -6,7 -6,5 -8,9 -8,8 -8,2

      béns d'equipament i altres -2,6 -2,0 1,5 -0,2 -5,1 -4,7 -7,1

      construcció -9,6 -11,2 -12,6 -10,8 -11,7 -12,8 -9,8

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

   saldo amb l'estranger (4) 4,2 4,6 2,6 3,6 2,9 0,5 1,1

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

         exportacions de béns i serveis 5,0 4,1 1,9 6,1 1,1 1,8 2,2

         consum dels estrangers en el territori 5,8 2,9 4,4 0,7 2,5 3,7 2,5

     importacions totals de béns i serveis -7,4 -10,0 -5,5 -5,4 -7,6 0,8 -0,9

         importacions de béns i serveis -7,5 -10,3 -5,8 -5,7 -8,2 0,6 -1,1

         consum dels residents a l'estranger -5,2 1,7 4,1 4,8 9,2 5,6 5,4

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.
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