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9 de març del 2012 
 
 

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb 
l’estranger. 4t trimestre 2011 

 

Les exportacions catalanes de productes industrials van augmentar en tots els 
nivells tecnològics l’any 2011, excepte l’alta tecnologia 

 
Els productes de tecnologia mitjana alta, que representen la meitat de les 

vendes a l’exterior, van créixer un 15,6% 
 

L’any 2011, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 51.471,3 milions d’euros, xifra 

que suposa un augment del 13,5% respecte a l’any anterior. Segons l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (Idescat), la venda dels productes de nivell mitjà alt, encapçalades pels materials i equips 

elèctrics, maquinària i vehicles i els productes químics, van assolir un valor de 25.321,1 milions 

d’euros, que representa un augment del 15,6% en relació amb el 2010. 

 

Els productes de nivell tecnològic baix, que 

representen el segon grup amb més pes, van assolir 

un valor de 12.850,5 milions d’euros, xifra que 

representa un creixement anual del 12,7%. Tots els 

productes que formen part d’aquest grup van registrar 

augments de les vendes. 

 

Les vendes a l’estranger de productes industrials de 

nivell tecnològic mitjà baix, amb un valor de 8.176,7 

milions d’euros, són les que van registrar un augment 

més elevat, del 22,5% en relació amb el 2010. Tots 

els productes d’aquest nivell van registrar augments, 

excepte les vendes de vaixells i embarcacions. 

 

Les exportacions de productes d’alt contingut tecnològic van assolir un valor de 5.123,0 milions 

d’euros l’any 2011, xifra que representa una disminució del 4,5% en relació a l’any anterior. Des de 

principis d’any s’ha produït una desacceleració de les exportacions d’aquest nivell, que han passat 

d’un creixement del 4,9% al primer trimestre a una disminució del 12,2% a finals d’any. Els productes 

farmacèutics són els únics que van registrar un augment de les exportacions (5,4%), mentre que la 

resta de productes van disminuir les vendes a l’exterior. 

 

Exportació de productes industrials amb l'estranger
Segons el contingut tecnològic (R+D). Catalunya. Any 2011
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Les importacions de productes industrials van  augmentar un 6,3% l’any 2011 

Catalunya va importar productes industrials per valor de 61.828,9 milions d’euros l’any 2011, xifra que 

representa un increment interanual del 6,3%, 7,2 punts percentuals per sota de la taxa de variació de 

les exportacions. Les compres de productes de nivell tecnològic mitjà alt són les que van registrar un 

augment més elevat del 14%, determinat principalment per l’augment dels materials i equips elèctrics, 

maquinària i vehicles (20%). El nivell tecnològic mitjà baix va augmentat un 9,3% i el baix un 4,3%. En 

canvi, les importacions d’alta tecnologia es van reduir un 13,9% respecte de l’any 2010. 

 

Al quart trimestre del 2011 es desacceleren les exportacions de productes industrials 
Catalunya va exportar productes industrials per valor de 13.062,6 milions d’euros al quart trimestre del 

2011, i va registrar un increment interanual del 6,1%, força inferior al registrat en trimestres 

precedents (18,8% al primer trimestre, 15,8% al segon  i 14,5% al tercer). Els productes de nivell 

tecnològic mitjà baix són els que van registrar un augment de les vendes més elevat (36,2%), seguits 

amb menor intensitat pels productes de baix contingut tecnològic (4,0%) i els de nivell mitjà alt (2,8%). 

L’alta tecnologia va registrar un descens de les exportacions del 12,2%. 

 

Pel que fa a les importacions, es van registrar increments de les compres durant tot l’any, excepte al 

quart trimestre que amb un valor 14.882,6 milions d’euros, van disminuir el 3,6% respecte al mateix 

trimestre de l’any anterior. S’observa que tots els nivells tecnològics presenten taxes de variació 

negatives, excepte el nivell mitjà alt (10,7%). 

 

http://www.idescat.cat/premsa/ 
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Classificació dels productes industrials segons nivell tecnològic (R+D). Eurostat 
 
Alt: Productes farmacèutics; Productes informàtics, electrònics i òptics; Aeronaus i naus espacials. 
 
Mitjà alt: Productes químics; Armes i municions; Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles; Altres 
materials de transport; Instruments i subministraments mèdics i odontològics. 
 
Mitjà baix: Serveis de reproducció de material enregistrat; Coc i productes de refinació del petroli; Cautxú i 
matèries plàstiques, Productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia; Productes metàl·lics; Vaixells i embarcacions; 
Serveis de reparació i instal·lació de maquinària i equips. 
 
Baix: Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper; Serveis d'impressió i serveis que s'hi relacionen; 
Mobles; Altres productes manufacturats. 
 

Exportacions - expedicions de productes industrials. Catalunya. 4t. trimestre del 2011
Per contingut tecnològic (R+D)

M ilions d'euros

% sobre % variació % sobre % variació
valor el total interanual valor el total interanual

Nivell tecnològic alt 1 310,6 10,0 - 12,2 5 123,0  10,0 - 4,5
Nivell tecnològic mitjà alt 6 185,1  47,3  2,8 25 321,1  49,2  15,6
Nivell tecnològic mitjà baix 2 406,4  18,4  36,2 8 176,7  15,9  22,5
Nivell tecnològic baix 3 160,5  24,2  4,0 12 850,5  25,0  12,7

Total 13 062,6  100,0  6,1 51 471,3  100,0  13,5

Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Exportacions - expedicions de productes industrials. Espanya. 4t. trimestre del 2011
Per contingut tecnològic (R+D)

M ilions d'euros

% sobre % variació % sobre % variació
valor el total interanual valor el total interanual

Nivell tecnològic alt 4 956,0  10,0  4,0 17 678,1  9,3 - 0,2
Nivell tecnològic mitjà alt 20 158,0  40,9  1,3 81 445,2  42,9  12,8
Nivell tecnològic mitjà baix 13 551,7  27,5  29,5 49 623,1  26,1  28,5
Nivell tecnològic baix 10 657,1  21,6  8,4 41 313,4  21,7  12,2

Total 49 322,9  100,0  9,7 190 059,8  100,0  14,9

Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

1.1

1.2

4t. trimestre del 2011 Acumulat anual

4t. trimestre del 2011 Acumulat anual
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Importacions - introduccions de productes industrials. Catalunya. 4t. trimestre del 2011
Per contingut tecnològic (R+D)

M ilions d'euros

% sobre % variació % sobre % variació
valor el total interanual valor el total interanual

Nivell tecnològic alt 2 067,3  13,9 - 18,6 7 793,9  12,6 - 13,9
Nivell tecnològic mitjà alt 6 583,1  44,2  10,7 26 676,4  43,1  14,0
Nivell tecnològic mitjà baix 2 551,5  17,1 - 17,3 12 345,9  20,0  9,3
Nivell tecnològic baix 3 680,6  24,7 - 4,8 15 012,7  24,3  4,3

Total 14 882,6  100,0 - 3,6 61 828,9  100,0  6,3

Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Importacions - introduccions de productes industrials. Espanya. 4t. trimestre del 2011
Per contingut tecnològic (R+D)

M ilions d'euros

% sobre % variació % sobre % variació
valor el total interanual valor el total interanual

Nivell tecnològic alt 8 464,9  16,5 - 9,9 30 742,6  15,4 - 8,6
Nivell tecnològic mitjà alt 20 150,2  39,4  8,4 79 089,1  39,6  8,2
Nivell tecnològic mitjà baix 10 171,6  19,9  1,0 42 426,2  21,2  12,4
Nivell tecnològic baix 12 403,0  24,2  3,7 47 600,1  23,8  6,6

Total 51 189,6  100,0  2,4 199 858,0  100,0  5,7

Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

4t. trimestre del 2011 Acumulat anual

2.1

2.2

4t. trimestre del 2011 Acumulat anual
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        Valor (milions d'euros)
4rt. trimestre acumulat anual % trimestral % acumulada

Nivell tecnològic alt 1.310,6 5.123,0 -12,2 -4,5
 Productes farmacèutics 847,9 3.517,2 -6,9 5,4
 Productes informàtics, electrònics i òptics 456,6 1.572,2 -20,8 -19,7
 Aeronaus i naus espacials 6,2 33,6 14,5 -49,5
Nivell tecnològic mitjà alt 6.185,1 25.321,1 2,8 15,6
 Productes químics 2.259,2 9.591,6 0,8 12,9
 Armes i municions 6,9 31,8 -32,4 -18,9
 Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 3.745,6 14.917,7 5,0 18,9
 Altres materials de transport 104,5 506,6 -18,7 -9,7
 Instruments i subministraments mèdics i odontològics 68,8 273,3 -2,3 2,1
Nivell tecnològic mitjà baix 2.406,4 8.176,7 36,2 22,5
 Coc i productes de refinació del petroli 826,6 1.982,5 153,6 99,0
 Cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i me 1.198,4 4.681,8 13,6 11,7
 Productes metàl·lics 370,5 1.453,7 10,8 6,3
 Vaixells i embarcacions 10,9 58,8 -78,6 -50,2
Nivell tecnològic baix 3.160,5 12.850,5 4,0 12,7
 Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 2.861,2 11.766,5 3,5 13,0
 Serveis d'impressió i serveis que s'hi relacionen 1,2 4,5 11,5 23,9
 Mobles 98,4 372,6 5,3 5,6
 Altres productes manufacturats 199,6 706,9 11,3 12,3
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

          Valor (milions d'euros)
4rt. trimestre acumulat anual % trimestral % acumulada

Nivell tecnològic alt 2.067,3 17.678,1 -18,6 -13,9
 Productes farmacèutics 843,6 9.080,2 5,7 1,5
 Productes informàtics, electrònics i òptics 1.218,9 4.788,2 -29,6 -22,3
 Aeronaus i naus espacials 4,8 3.809,7 -56,1 -61,3
Nivell tecnològic mitjà alt 6.583,1 81.445,2 10,7 14,0
 Productes químics 2.344,7 18.750,9 0,4 10,9
 Armes i municions 2,1 91,9 -17,2 -24,4
 Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 3.909,8 60.293,9 21,9 20,0
 Altres materials de transport 109,3 1.623,2 -29,5 -22,6
 Instruments i subministraments mèdics i odontològics 217,3 685,3 -11,1 -3,5
Nivell tecnològic mitjà baix 2.551,5 49.623,1 -17,3 9,3
 Coc i productes de refinació del petroli 951,6 13.932,5 -11,5 20,2
 Cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i me 1.189,4 27.945,7 -5,4 9,2
 Productes metàl·lics 381,8 6.358,5 -4,4 -1,5
 Vaixells i embarcacions 28,7 1.386,5 -91,8 -22,8
Nivell tecnològic baix 3.680,6 41.313,4 -4,8 4,3
 Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.270,7 38.373,3 -2,1 6,2
 Serveis d'impressió i serveis que s'hi relacionen 4,2 10,5 3,6 -7,8
 Mobles 161,4 1.260,6 -28,8 -9,8
 Altres productes manufacturats 244,4 1.669,1 -16,7 -8,7
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
Nota: no s'incorporen a les taules les categories 09 i 14, atès que no hi ha assignació de productes a aquests sectors.

Taxa variació interanual

Taxa variació interanual

3.1 Exportacions-expedicions de productes industrials. Catalunya. 4t. trimestre del 2011
                   Classificació dels productes industrials segons el seu nivell tecnològic (R+D)

3.2  Importacions-introduccions de productes industrials. Catalunya. 4t. trimestre del 2011
                 Classificació dels productes industrials segons el seu nivell tecnològic (R+D)


