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2 de març de 2023 

Comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre i Anual 2022 

Les exportacions catalanes de tots els nivells tecnològics mostren creixements 
elevats el 2022, encapçalats pels de nivell mitjà baix (22,4%) 

L’alta tecnologia augmenta les vendes un 18,2% 

Les vendes a l’estranger de productes industrials han assolit els 89.740,8 milions d’euros 
l’any 2022, xifra que representa un increment anual del 17,7% i manté la tendència creixent 
de l’any anterior (20,7%), després de la reducció registrada el 2020, segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per nivells tecnològics, tots els grups de productes han 
incrementat les exportacions encapçalats pels de nivell mitjà baix (que inclou entre altres: 
cautxú, matèries plàstiques, metal·lúrgia, productes metàl·lics) amb un 22,4% anual. El 
segueixen els de nivell mitjà alt (18,4%), alt (18,2%) i baix (13,9%). 

 

Les exportacions d’alta tecnologia de Catalunya han assolit els 11.575,8 milions d’euros, 
xifra que representen el 12,9% del total de les exportacions catalanes i el 26,8% de les del 
conjunt d’Espanya en aquest nivell. L’increment de les vendes (18,2%) el 2022 es deu al bon 
comportament de tots els grups de productes. Els productes farmacèutics han augmentat un 
20,9%, els Productes informàtics, electrònics i òptics un 8,3%, i el grup d’altres productes, un 
91,3%. Per destinació geogràfica, les vendes a la Unió Europea i les destinades a fora de la 
UE, han crescut amb una intensitat similar (18,5% i 18,0%, respectivament).  

Les vendes a l’estranger de productes industrials de nivell mitjà alt han crescut un 18,4% 
anual i han assolit un valor de 40.530,7 milions d’euros el 2022, xifra que representa el 
45,2% de les exportacions industrials de Catalunya, i el 31,3% de les d’exportacions de 
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l’estat en aquest nivell. Tots els grups de productes d’aquest nivell han augmentat les 
vendes a l’estranger: els productes químics un 17,3%, el grup Materials i equips elèctrics, 
maquinària i vehicles un 19,9% i el grup Altres un 10,1%. Per àrees geogràfiques, les 
vendes han augmentat tant a la Unió Europea com a la resta del món (20,4% i 15,2%, 
respectivament). 

Les exportacions de productes de nivell mitjà baix (amb un valor de 13.416,7 milions d’euros 
i un pes sobre el total del 15,0%) són les que més han augmentat, un 22,4% anual. El 
principal grup de productes d’aquest nivell (Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals 
no metàl·lics i metal·lúrgia) ha augmentat les vendes a l’estranger un 13,8%, els productes 
metàl·lics un 19,3% i el grup d’Altres un 52,6%. Per àrees geogràfiques, les vendes han 
tingut comportaments similars, amb un augment del 22,8% a la Unió Europea i un 21,6% les 
destinades a la resta del món. 

Les vendes a l’exterior de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 24.217,6 
milions d’euros (que representa el 27,0% del total), han augmentat un 13,9% el 2022. Per 
àrees geogràfiques, les vendes han augmentat un 17,0% respecte a la Unió Europea i un 
9,6% respecte a la resta del món. 

Les importacions de productes industrials superen per primera vegada els 100.000 
milions d’euros el 2022 

Les compres a l’estranger de productes industrials de Catalunya han assolit els 100.579,3 
milions d’euros el 2022, xifra que suposa un increment del 23,7% en relació amb l’any 
anterior. Els forts creixements registrats en tots els nivells tecnològics ha permès que tots 
superin els valors de compres més alts registrats fins ara. Les compres de productes de 
nivell tecnològic mitjà baix augmenten un 36,4% anual, les de nivell baix un 24,5%, les de 
nivell alt un 20,4% i les nivell mitjà alt un 20,3%. 
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Al quart trimestre del 2022 les exportacions de productes de nivell mitjà alt són les 
que més han augmentat (26,6%) 

Les exportacions del quart trimestre del 2022 mostren variacions positives en tots els grups 
de productes segons el seu nivell tecnològic, encapçalades per les de nivell mitjà alt 
(26,6%), que han tingut una evolució favorable al llarg de l’any. El segueixen, amb intensitats 
inferiors, les de nivell mitjà baix (16,2%), l’alta tecnologia (13,8%) i les de baix contingut 
tecnològic (12,7%). 

 

Pel que fa a les importacions del quart trimestre del 2022, tots els nivells tecnològics mostren 
taxes positives però de menys intensitats que els trimestres precedents. Les de nivell mitjà 
baix han crescut un 17,0% interanual, les de nivell mitjà alt un 15,6%, les de nivell baix un 
11,0% i l’alta tecnologia un 4,6%. 
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Taula 1. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Catalunya. 4t trimestre del 2022

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 3.239,1 13,8 11.575,8 18,2

   Productes farmacèutics 2.334,6 20,4 8.699,9 20,9

   Productes informàtics, electrònics i òptics 849,8 0,1 2.715,1 8,3

   Altres 54,6 -5,2 160,8 91,3

Nivell tecnològic mitjà alt 11.244,3 26,6 40.530,7 18,4

   Productes químics 4.058,2 1,2 17.229,4 17,3

   Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles 6.853,7 51,1 21.926,3 19,9

   Altres 332,4 -1,0 1.374,9 10,1

Nivell tecnològic mitjà baix 3.266,9 16,2 13.416,7 22,4

   Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.789,7 7,1 7.566,1 13,8

   Productes metàl·lics 652,6 20,8 2.587,9 19,3

   Altres 824,6 37,6 3.262,7 52,6

Nivell tecnològic baix 6.377,9 12,7 24.217,6 13,9

   Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 5.735,8 12,2 21.920,3 13,1

   Altres 642,1 17,8 2.297,3 21,8

Total 24.128,1 19,5 89.740,8 17,7

Unitats: Milions d'euros

Font: Idescat. 

% variació 

anual

% variació 

interanual

4t trimestre 2022

Taula 2. Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Catalunya. 4t trimestre del 2022

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 3.239,1 13,8 11.575,8 18,2

   Unió Europea 1.617,7 16,2 5.619,7 18,5

   Resta del món 1.621,3 11,5 5.956,2 18,0

Nivell tecnològic mitjà alt 11.244,3 26,6 40.530,7 18,4

   Unió Europea 7.077,4 31,2 25.285,1 20,4

   Resta del món 4.166,9 19,5 15.245,6 15,2

Nivell tecnològic mitjà baix 3.266,9 16,2 13.416,7 22,4

   Unió Europea 2.146,2 13,0 9.245,4 22,8

   Resta del món 1.120,6 22,9 4.171,3 21,6

Nivell tecnològic baix 6.377,9 12,7 24.217,6 13,9

   Unió Europea 3.813,0 17,1 14.366,5 17,0

   Resta del món 2.564,9 6,8 9.851,1 9,6

Total 24.128,1 19,5 89.740,8 17,7

Unitats: Milions d'euros

Font: Idescat. 

4t trimestre 2022

% variació 
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% variació 

anual
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Taula 3. Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Catalunya. 4t trimestre del 2022

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 3.923,5 4,6 15.408,7 20,4

   Productes farmacèutics 2.162,4 6,3 8.649,0 21,7

   Productes informàtics, electrònics i òptics 1.699,5 0,3 6.233,6 12,0

   Altres 61,7 164,1 526,2 298,1

Nivell tecnològic mitjà alt 11.129,5 15,6 44.291,2 20,3

   Productes químics 3.917,9 -6,2 18.029,4 20,2

   Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles 6.505,7 35,4 23.523,4 21,2

   Altres 706,0 8,7 2.738,3 14,0

Nivell tecnològic mitjà baix 4.031,4 17,0 16.729,6 36,4

   Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 2.051,3 -0,5 9.226,0 24,4

   Productes metàl·lics 575,1 5,8 2.419,2 19,5

   Altres 1.405,0 67,3 5.084,5 80,3

Nivell tecnològic baix 6.230,6 11,0 24.149,8 24,5

   Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 5.483,7 14,3 21.073,9 26,4

   Altres 746,9 -8,5 3.075,9 12,6

Total 25.315,1 12,8 100.579,3 23,7

Unitats: Milions d'euros

Font: Idescat. 

% variació 

interanual

4t trimestre 2022

% variació 

anual

Taula 4. Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Catalunya. 4t trimestre del 2022

Valor Valor

Nivell tecnològic alt 3.923,5 4,6 15.408,7 20,4

   Unió Europea 2.040,2 -1,0 7.790,9 12,0

   Resta del món 1.883,4 11,3 7.617,9 30,3

Nivell tecnològic mitjà alt 11.129,5 15,6 44.291,2 20,3

   Unió Europea 6.335,4 7,6 25.569,8 12,5

   Resta del món 4.794,1 28,1 18.721,4 32,9

Nivell tecnològic mitjà baix 4.031,4 17,0 16.729,6 36,4

   Unió Europea 2.268,0 22,4 9.186,3 30,6

   Resta del món 1.763,4 10,6 7.543,3 44,3

Nivell tecnològic baix 6.230,6 11,0 24.149,8 24,5

   Unió Europea 2.878,0 11,9 10.762,4 16,0

   Resta del món 3.352,6 10,3 13.387,4 32,3

Total 25.315,1 12,8 100.579,3 23,7

Unitats: Milions d'euros

Font: Idescat. 

% variació 

interanual

4t trimestre 2022

% variació 

anual
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Nota metodològica 

L'estadística Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic es basa en la darrera classificació 
elaborada per Eurostat sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). 
Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades, d'acord amb la 
importància del contingut tecnològic. 

Classificació dels productes industrials segons nivell tecnològic (R+D): 

Alt: Productes farmacèutics; Productes informàtics, electrònics i òptics; Aeronaus i naus espacials. 

Mitjà alt: Productes químics; Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles; Altres (Armes i 
municions; Altres materials de transport; Instruments i subministraments mèdics i odontològics). 

Mitjà baix: Cautxú i matèries plàstiques, Productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia; Productes 
metàl·lics; Altres (Serveis de reproducció de material enregistrat; Coc i productes de refinació del 
petroli; Vaixells i embarcacions; Serveis de reparació i instal·lació de maquinària i equips).  

Baix: Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper; Altres (Serveis d'impressió i serveis que 
s'hi relacionen; Mobles; Altres productes manufacturats). 

La font administrativa d'informació amb la qual treballa l'Idescat per realitzar aquesta estadística és el 
fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant que es deriva de les 
dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat. 

Les dades que s’ofereixen són provisionals i les taxes de variació del darrer període estan calculades a 
partir de les dades provisionals del període anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació sobre aquesta actuació a www.idescat.cat/4499 

Servei de premsa  Telèfon +34-93.557.30.50  premsa@idescat.cat 

Totes les notes de premsa a www.idescat.cat/premsa 

https://www.idescat.cat/4499
mailto:premsa@idescat.cat
https://www.idescat.cat/premsa

