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L’economia catalana decreix un -1,1% interanual tot i que el saldo exterior manté 
l’aportació positiva al segon trimestre del 2012 

 
El sector serveis entra en taxes negatives 

 

 

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un descens interanual del -1,1% al segon trimestre 

del 2012, set dècimes inferior del que es va observar en el període precedent (-0,4%). Aquesta 

reducció es deu a l’aportació negativa de la demanda interna (-3,1%), que es combina amb la 

contribució positiva del sector exterior (1,9%). Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el 

sector serveis disminueix un -0,2% interanual i entra en taxes negatives, un fet que no succeïa des de 

l’any 2009. 

 

A Espanya la disminució del PIB ha estat del 

-1,3%, mentre que al conjunt de la Unió 

Europea l’economia decreix un -0,3% 

interanual.  

 
Al segon trimestre es produeix un context 

general de reduccions en l’activitat. La 

variació intertrimestral del PIB a Catalunya ha 

estat del -0,5%; al conjunt de la Unió 

Europea, del -0,1%, i a Espanya, del -0,4%. 

 

L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta mostra que tots els sectors registren taxes interanuals negatives. El 

fet més destacat del quadre d’oferta és que en aquest segon trimestre el sector serveis entra en taxes 

negatives (-0,2% interanual). El producte industrial disminueix un -1,2% i accentua els resultats 

negatius que ja havia obtingut als dos trimestres anteriors. Finalment, l’activitat en la construcció 

disminueix un -6,3% i l’agricultura, un -1,1%. 

La descomposició del PIB de Catalunya per components de la demanda mostra que el sector exterior 

manté la seva aportació positiva (1,9 punts), fet que atenua l’aportació negativa de la demanda 

interna (-3,1%). Els tres components bàsics de la demanda interna contrauen la magnitud de la 

despesa, encara que amb intensitats distintes. Les llars han disminuït el consum de béns i serveis un 

-1,4% i les administracions públiques un -3%, magnituds que contrasten amb la caiguda del -7,9% 

interanual de la despesa en inversió conjunta de les empreses i les administracions públiques.  

       Font: Idescat, Eurostat i INE
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Quant al saldo amb l’estranger, les 

exportacions de béns i serveis milloren un 

5,3% interanual al segon trimestre, 1 punt 

menys que al trimestre anterior. Ara bé, 

com que les importacions també han 

tendit a disminuir (al primer trimestre del 

2012 decreixien un -5,5% i al segon, 

disminueixen un -7,8%) l’aportació del 

saldo exterior al creixement del PIB es 

manté favorable. 

 

 

http://www.idescat.cat/premsa/ 
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Producte interior brut (PIB pm). Catalunya. 2n. trimestre del 2012
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.

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

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

Font: Idescat.
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Producte interior brut (PIB pm). Catalunya. 2n. trimestre del 2012
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.

PIB pm 1,0 1,1 1,0 -0,1 -0,4 -1,1
Demanda interna -0,9 -1,8 -1,5 -3,1 -2,5 -3,1
   despesa en consum de les llars 0,4 -0,5 0,6 -1,2 -0,6 -1,4
   despesa en consum de les adm. públ. (1) -0,6 -2,7 -4,5 -4,7 -3,7 -3,0
   formació bruta de capital (2) -4,3 -4,6 -4,6 -6,9 -6,9 -7,9
Saldo exterior (3) (4) 1,9 2,8 2,4 2,8 2,0 1,9
   saldo amb l'estranger (4) 1,1 3,9 3,2 4,7 4,0 4,4
      exportacions totals de béns i serveis 7,2 9,4 9,3 4,3 6,3 5,3
      importacions totals de béns i serveis 3,6 -2,9 -1,0 -10,6 -5,5 -7,8

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.

2.

20122011


