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10 de juny del 2013 

 
 

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb 
l’estranger. 1r trimestre del 2013 

 

 

Les exportacions catalanes d’alta tecnologia es mantenen estables (-0,1%)  

al primer trimestre del 2013 

 

 

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 13.257,0 milions d’euros al primer trimestre 

del 2013, xifra que suposa un descens d’1,3% respecte al mateix període de l’any anterior. Segons 

l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), les vendes catalanes a l’exterior mostren 

comportaments molt diferents d’acord amb el contingut tecnològic dels productes. El grup de 

productes de nivell tecnològic alt ha tingut una variació interanual del -0,1%, mentre que el grup de 

nivell baix ha augmentat un 1,9%.  Els grups de nivells mitjans han reduït les seves vendes. 

 
Les vendes d’alta tecnologia han assolit un valor de 1.354,0 milions d’euros al primer trimestre. Els 

productes farmacèutics, que tenen una participació del 76% en aquest grup, han registrat un augment 

de les exportacions del 4,4%, mentre que els productes informàtics, electrònics i òptics han disminuït 

un 11%. Per àrees geogràfiques, les exportacions d’alta tecnologia han disminuït un 1,9% respecte a 

la Unió Europea, però han augmentat respecte a la resta del món (1,9%). Aquest millor comportament 

de les exportacions a països de fora de la Unió Europea també es produeix en la resta de nivells 

tecnològics. 

 

Els productes industrials de nivell mitjà alt, amb un valor de 6.653,4 milions d’euros, han disminuït les 

vendes un 2,4% interanual. Aquesta dada s’explica pel decrement dels materials i equips elèctrics; 

maquinària i vehicles que disminueix un 5,2%, ja que la resta de productes d’aquest nivell han 

registrat increments de les vendes. 

 
Els productes industrials de nivell tecnològic mitjà baix també han registrat un descens de les vendes 

del 4,2% i han assolit un valor de 1.802,8 milions d’euros. En canvi, els productes de nivell tecnològic 

baix, amb un valor de 3.446,8 milions d’euros, han incrementat les vendes un 1,9% al primer trimestre 

del 2013 respecte el mateix període de l’any anterior. Tots els productes que formen part d’aquest 

grup registren augments de les vendes. 
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Les importacions de productes industrials disminueixen un 12% al primer trimestre del 2013 

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 13.844,8 milions d’euros, xifra que representa 

un decrement interanual del 12%. Tots els nivells tecnològics presenten decrements de les compres 

respecte a un any enrere. Per àres geogràfiques la disminució també ha estat generalitzada, excepte 

les compres a la Unió Europea de productes industrials de nivell mitjà alt, que han augmentat un 

1,6%. 

 
 

 

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. 
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Taula 1. Exportacions segons contingut tecnològic. Per grups de productes.

Catalunya. 1r. trimestre 2013

Milions d'euros

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 1.354,0 ‐0,1 1.354,0 ‐0,1

productes farmacèutics 1.031,3 4,4 1.031,3 4,4

productes informàtics, electrònics  i  òptics 317,5 ‐11 317,5 ‐11

aeronaus  i  naus  espacials 5,2 ‐53,8 5,2 ‐53,8

Nivell tecnològic mitjà alt 6.653,4 ‐2,4 6.653,4 ‐2,4

productes químics 2.578,6 1,8 2.578,6 1,8

materials  i  equips  elèctrics; maquinària i  vehicles 3.867,5 ‐5,2 3.867,5 ‐5,2

altres 207,3 3,2 207,3 3,2

Nivell tecnològic mitjà baix 1.802,8 ‐4,2 1.802,8 ‐4,2

Cautxú i  mat. plàstiques, prod. minerals  no metàl ∙l ics  i  metal∙lúrgia 1.161,3 ‐3,4 1.161,3 ‐3,4

productes metàl∙l ics 367,5 3,3 367,5 3,3

altres 274,0 ‐15,5 274,0 ‐15,5

Nivell tecnològic baix 3.446,8 1,9 3.446,8 1,9

productes alimentaris, tèxti ls, cuir i  calçat, fusta i  paper 3.184,4 2 3.184,4 2

altres 262,4 1,3 262,4 1,3

Total 13.257,0 ‐1,3 13.257,0 ‐1,3

Font: Idescat. 

% variació 

internanual

Acumulat anual

% variació 

internanual

1r. trimestre del  2013

Taula 2. Exportacions segons contingut tecnològic. Per àrees geogràfiques.

Catalunya. 1r. trimestre 2013

Milions d'euros

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 1.354,0 ‐0,1 1.354,0 ‐0,1

Unió Europea 717,0 ‐1,9 717,0 ‐1,9

resta del  món 637,0 1,9 637,0 1,9

Nivell tecnològic mitjà alt 6.653,4 ‐2,4 6.653,4 ‐2,4

Unió Europea 4.274,8 ‐7,9 4.274,8 ‐7,9

resta del  món 2.378,6 9,5 2.378,6 9,5

Nivell tecnològic mitjà baix 1.802,8 ‐4,2 1.802,8 ‐4,2

Unió Europea 1.116,8 ‐5,2 1.116,8 ‐5,2

resta del  món 685,9 ‐2,5 685,9 ‐2,5

Nivell tecnològic baix 3.446,8 1,9 3.446,8 1,9

Unió Europea 2.240,8 ‐1,0 2.240,8 ‐1,0

resta del  món 1.206,1 7,9 1.206,1 7,9

Total 13.257,0 ‐1,3 13.257,0 ‐1,3

Font: Idescat. 

1r. trimestre del  2013 Acumulat anual

% variació 

internanual

% variació 

internanual
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Taula 3. Importacions segons contingut tecnològic. Per grups de productes.

Catalunya. 1r. trimestre 2013

Milions d'euros

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 1.603,0 ‐14,6 1.603,0 ‐14,6

productes  farmacèutics 821,5 ‐6,9 821,5 ‐6,9

productes  informàtics, electrònics  i  òptics 780,4 ‐21,3 780,4 ‐21,3

aeronaus i  naus  espacials 1,2 ‐52,5 1,2 ‐52,5

Nivell tecnològic mitjà alt 6.367,7 ‐2,7 6.367,7 ‐2,7

productes  químics 2.626,2 4,0 2.626,2 4,0

materials  i  equips  elèctrics; maquinària i  vehicles 3.432,5 ‐5,7 3.432,5 ‐5,7

altres 309,0 ‐18,0 309,0 ‐18,0

Nivell tecnològic mitjà baix 2.495,2 ‐31,8 2.495,2 ‐31,8

Cautxú i  mat. plàstiques, prod. minerals  no metàl ∙l ics  i  metal ∙lúrgia 1.170,9 ‐4,7 1.170,9 ‐4,7

productes  metàl∙l ics 322,6 ‐8,4 322,6 ‐8,4

altres 1.001,7 ‐51,8 1.001,7 ‐51,8

Nivell tecnològic baix 3.378,9 ‐7,5 3.378,9 ‐7,5

productes  alimentaris, tèxti ls, cuir i  calçat, fusta i  paper 3.027,9 ‐7,7 3.027,9 ‐7,7

altres 351,0 ‐6,5 351,0 ‐6,5

Total 13.844,8 ‐12,0 13.844,8 ‐12,0

Font: Idescat. 

1r. trimestre del  2013 Acumulat anual

% variació 

internanual

% variació 

internanual

Taula 4. Importacions segons contingut tecnològic. Per àrees geogràfiques.

Catalunya. 1r. trimestre 2013

Milions d'euros

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 1.603,0 ‐14,6 1.603,0 ‐14,6

Unió Europea 907,2 ‐12,9 907,2 ‐12,9

resta del  món 695,8 ‐16,6 695,8 ‐16,6

Nivell tecnològic mitjà alt 6.367,7 ‐2,7 6.367,7 ‐2,7

Unió Europea 4.601,5 1,6 4.601,5 1,6

resta del  món 1.766,2 ‐12,4 1.766,2 ‐12,4

Nivell tecnològic mitjà baix 2.495,2 ‐31,8 2.495,2 ‐31,8

Unió Europea 1.493,7 ‐14,0 1.493,7 ‐14,0

resta del  món 1.001,4 ‐48,0 1.001,4 ‐48,0

Nivell tecnològic baix 3.378,9 ‐7,5 3.378,9 ‐7,5

Unió Europea 1.828,5 ‐8,5 1.828,5 ‐8,5

resta del  món 1.550,4 ‐6,4 1.550,4 ‐6,4

Total 13.844,8 ‐12,0 13.844,8 ‐12,0

Font: Idescat. 

1r. trimestre del  2013 Acumulat anual

% variació 

internanual

% variació 

internanual


