
                                  Nota de premsa 
 

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 4t. trimestre 2010  1/4 
 

23 de març del 2011 
 
 
 

Producte interior brut de Catalunya (PIB). 4t. trimestre 2010 
 
 
 

L’economia catalana creix un 1,2% interanual al quart trimestre i un 0,1% l’any 2010 
 

El dinamisme del sector industrial i la recuperació de les exportacions a l’estranger 
determinen els resultats anuals 

 

 
El producte interior brut de Catalunya ha registrat un increment interanual de l’1,2% al quart 

trimestre del 2010, set dècimes per sobre del que es va estimar en el trimestre anterior. Segons 

l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el creixement d’aquest darrer trimestre permet tancar 

el 2010 amb un creixement del 0,1%. 

 
Les variacions intertrimestrals del PIB de Catalunya han estat positives durant tot el 2010 i 

presenten en el darrer trimestre de l’any una variació del 0,4%. Aquesta dada mostra que l’activitat 

econòmica a Catalunya es va recuperant. 

 

 

Les exportacions totals de béns i serveis a l’estranger creixen un 12,6% el 2010 
 
En el conjunt de l’any i des de l’òptica de l’oferta, la recuperació de l’activitat de la indústria, incloent-

hi l’energia (1,8%) i el lleu creixement global del serveis (0,4%), ha compensat la davallada 

d’activitat en la construcció (-6,1%).  

 
Des de l’òptica de la demanda l’augment de les exportacions totals de béns i serveis permet 

recuperar pràcticament el nivell existent abans de la crisi. En el cas de les importacions, l’increment 

del 2010 (8,4%) no aconsegueix recuperar el nivell anterior a la crisi. Com a conseqüència 

d’aquesta evolució diferenciada de les exportacions i importacions, el saldo del comerç amb 

l’estranger mostra el dèficit més baix de la darrera dècada (un 1,0% en relació amb el PIB). 

 
La demanda interna presenta una taxa interanual de -0,3%. Aquesta dada s’obté en combinar la 

recuperació del consum de les llars (1,7%), l’evolució del consum de les administracions públiques 

(0,2%) i l’alentiment en la caiguda de la inversió (-5,6%).  
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Al quart trimestre del 2010 els serveis creixen un 1,5% 
 
Al darrer trimestre de l’any, el PIB català registra un creixement interanual positiu (1,2%) que 

s’acosta al de països com França (1,5%) o Itàlia (1,3%). El creixement d’Espanya en aquest 

trimestre ha estat del 0,6% i per la Unió Europea (UE-27) de l’1,9%. 

 
El PIB pel costat de la demanda mostra que tant la demanda interna com el sector exterior han 

contribuït al creixement de l’economia catalana en el quart trimestre, encara que l’aportació del 

sector exterior al creixement és molt superior. És a dir, l’augment interanual d’1,2 punts percentuals 

és causat majoritàriament per una aportació del saldo exterior al creixement del PIB d’1 punt, mentre 

que l’aportació de la demanda interna ha estat de 0,2 punts.  

 
La variació positiva de la demanda interna és determinada pel bon comportament de la despesa en 

consum de les llars (2,1%), ja que la despesa en consum de les administracions públiques ha 

disminuït un -0,6% i la formació bruta de capital un -4,5%. 

 
L’aportació positiva al PIB del sector exterior s’explica per una millora del saldo amb l’estranger 

causat per un major dinamisme de les exportacions (14,4%) respecte de les importacions (8,3%). 

 
L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta mostra que tots els sectors econòmics han registrat augments 

interanuals, excepte la construcció (-4,5%). Destaca l’evolució dels serveis, amb una taxa de l’1,5%, 

fet que significa tres trimestres consecutius de variacions positives per al sector amb més pes de 

l’economia catalana. 

 
La indústria és el sector que mostra una taxa interanual més elevada en el quart trimestre del 2010, 

amb un 2,7%. D’altra banda, l’agricultura creix un 0,3%.  

 
http://www.idescat.cat/premsa/ 
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Producte interior brut (PIB pm). Catalunya. 4t. trimestre del 2010
Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per branques d'activitat

2010
total anual (P) 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.

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

PIB. Variació intertrimestral : 0,1 0,5 0,2 0,4

Font: Idescat.

Producte interior brut (PIB pm). Catalunya. 4t. trimestre del 2010
Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. Per components de la demanda

2010
total anual (P) 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim.

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

Saldo exterior (3) (4) 0,3 0,1 -0,5 0,6 1,0
   saldo amb l'estranger (4) 1,0 2,7 -2,2 1,7 1,6
      exportacions totals de béns i serveis 12,6 13,2 11,3 11,3 14,4
      importacions totals de béns i serveis 8,4 3,1 18,6 4,8 8,3

Font: Idescat.

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

2010

2010
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Producte interior brut (PIBpm). % variació interanual, en volum 
Catalunya, UE (27) i Espanya 

-6

-4

-2

0

2

4

08/T1 08/T2 08/T3 08/T4 09/T1 09/T2 09/T3 09/T4 10/T1 10/T2 10/T3 10/T4

Cata lunya UE (27) Espanya

 
Font: Idescat, Eurostat i INE 

 
Producte interior brut (PIBpm). Per components de la demanda 
Catalunya. 4t. trimestre del 2010 
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Font: Idescat. 

Unitat: aportació al creixement del PIB pm (%). 


