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16 de desembre del 2011 
 
 

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb 
l’estranger 

 

Les vendes a l’estranger han augmentat en tots els nivells tecnològics excepte 
en l’alta tecnologia, al tercer trimestre del 2011 

 

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 12.893,1 milions d’euros al tercer trimestre 

del 2011, xifra que suposa un augment del 14,5% respecte a l’any anterior. Segons l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (Idescat), el volum de vendes a l’estranger ha augmentat en tots els nivells 

tecnològics, excepte els d’alta tecnologia, que s’ha reduït un 6,4%. 

 
Les exportacions de productes d’alt contingut tecnològic han assolit un valor de 1.236,7 milions 

d’euros, xifra que representa una reducció del 6,4% interanual. Aquesta variació negativa, que es 

registra per segon trimestre consecutiu, és deguda al descens de les vendes de productes 

informàtics, electrònics i òptics (-22,1%) i d’aeronaus i naus espacials (-21,3%), ja que les vendes de 

productes farmacèutics han augmentat un 2,5% interanual. 

 
La venda dels productes de nivell mitjà alt, que representen quasi la meitat del total de productes 

industrials, ha augmentat en un 19,1% interanual fins a assolir un valor de 6.273,8 milions d’euros. 

Aquesta dada s’explica pels increments dels materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles (27,9%) 

i els productes químics, que creixen un 9,9%. 

 
Les vendes a l’estranger de productes industrials de nivell tecnològic mitjà baix, amb un valor de 

1.965 milions d’euros, han registrat un augment del 18,1% en el tercer trimestre del 2011. Tots els 

productes d’aquest nivell han registrat augments, excepte les vendes de vaixells i embarcacions. 

 
Les exportacions de productes de nivell tecnològic baix han assolit un valor de 3.417,6 milions 

d’euros, xifra que representa un creixement del 13,8% interanual. Tots els productes de baix contingut 

tecnològic han registrat augments.  

 
 
Les importacions augmenten un 6,1% al tercer trimestre del 2011 
Catalunya ha importat productes industrials per valor de 14.993,9 milions d’euros, xifra que representa 

un increment interanual del 6,1%, 8 punts percentuals per sota de la taxa de variació de les 

exportacions. Si s’observen les compres a l’exterior segons els diferents nivells de contingut 

tecnològic, tots els nivells han registrat augments respecte a un any enrere, excepte el nivell 

tecnològic alt, que ha registrat un decrement del 12,6% interanual, encapçalat per les compres de 

productes informàtics, electrònics i òptics, que han disminuït un 24,3%. 



                                               Nota de premsa 
 

Contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials de Catalunya amb l’estranger                                              2/4 
 

 
 

 

http://www.idescat.cat/premsa/ 
 

Exportacions - expedicions de productes industrials. Catalunya. 3r. 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 1 236,7 9,6 - 6,4 3 812,3  9,9 - 1,5
Nivell tecnològic mitjà alt 6 273,8  48,7  19,1 19 136,0  49,8  20,5
Nivell tecnològic mitjà baix 1 965,0  15,2  18,1 5 770,4  15,0  17,6
Nivell tecnològic baix 3 417,6  26,5  13,8 9 690,0  25,2  15,9

Total 12 893,1  100,0  14,5 38 408,7  100,0  16,3

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

Exportacions - expedicions de productes industrials. Espanya. 3r. 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 4 044,4  8,7 - 8,0 12 722,0  9,0 - 1,7
Nivell tecnològic mitjà alt 19 511,7  41,8  13,5 61 287,2  43,5  17,2
Nivell tecnològic mitjà baix 12 364,3  26,5  26,5 36 071,4  25,6  28,2
Nivell tecnològic baix 10 749,9  23,0  10,6 30 656,2  21,8  13,5

Total 46 670,4  100,0  13,6 140 736,9  100,0  16,9

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

1.1

1.2

3r. trimestre del 2011 Acumulat anual

3r. trimestre del 2011 Acumulat anual
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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. 
 

Importacions - introduccions de productes industrials. Catalunya. 3r. 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 1 775,2  11,8 - 12,6 5 726,6  12,2 - 12,1
Nivell tecnològic mitjà alt 6 291,9  42,0  12,1 20 093,2  42,8  15,1
Nivell tecnològic mitjà baix 2 929,5  19,5  9,3 9 794,4  20,9  19,3
Nivell tecnològic baix 3 997,3  26,7  4,8 11 332,1  24,1  7,6

Total 14 993,9  100,0  6,1 46 946,3  100,0  9,9

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

Importacions - introduccions de productes industrials. Espanya. 3r. 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 7 140,8  14,8 - 9,9 22 277,7  15,0 - 8,1
Nivell tecnològic mitjà alt 18 206,1  37,8  6,6 58 938,9  39,6  8,1
Nivell tecnològic mitjà baix 10 146,8  21,1  13,5 32 254,7  21,7  16,5
Nivell tecnològic baix 12 657,2  26,3  4,1 35 197,1  23,7  7,7

Total 48 150,9  100,0  4,5 148 668,4  100,0  6,8

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

2.1

2.2

3r. trimestre del 2011 Acumulat anual

3r. trimestre del 2011 Acumulat anual
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Milions d'euros Participació (%) % trimestral % acumulada
Nivell tecnològic alt 1.236,7 100,0 -6,4 -1,5
01 Productes farmacèutics 861,0 69,6 2,5 10,0
02 Productes informàtics, electrònics i òptics 369,3 29,9 -22,1 -19,2
03 Aeronaus i naus espacials 6,4 0,5 -21,3 -55,2
Nivell tecnològic mitjà alt 6.273,8 100,0 19,1 20,5
04 Productes químics 2.411,6 38,4 9,9 17,3
05 Armes i municions 9,4 0,2 -0,6 -14,1
06 Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 3.676,3 58,6 27,9 24,5
07 Altres materials de transport 112,5 1,8 -10,2 -7,0
08 Instruments i subministraments mèdics i odontològics 63,9 1,0 -2,5 3,7
Nivell tecnològic mitjà baix 1.965,0 100,0 18,1 17,6
09 Serveis de reproducció de material enregistrat 0,0 0,0 .. ..
10 Coc i productes de refinació del petroli 496,7 25,3 89,7 72,5
11 Cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i m 1.105,4 56,3 7,7 11,1
12 Productes metàl·lics 354,4 18,0 1,9 4,8
13 Vaixells i embarcacions 8,5 0,4 -69,4 -28,8
14 Serveis de reparació i instal·lació de maquinària i equips 0,0 0,0 .. ..
Nivell tecnològic baix 3.417,6 100,0 13,8 15,9
15 Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.145,3 92,0 13,4 16,4
16 Serveis d'impressió i serveis que s'hi relacionen 0,9 0,0 7,4 29,1
17 Mobles 96,6 2,8 36,5 5,7
18 Altres productes manufacturats 174,8 5,1 10,1 12,7

Milions d'euros Participació % trimestral % acumulada
Nivell tecnològic alt 1.775,2 100,0 -12,6 -12,1
01 Productes farmacèutics 826,1 46,5 7,3 0,1
02 Productes informàtics, electrònics i òptics 946,2 53,3 -24,3 -19,2
03 Aeronaus i naus espacials 2,9 0,2 -72,2 -63,1
Nivell tecnològic mitjà alt 6.291,9 100,0 12,1 15,1
04 Productes químics 2.577,5 41,0 6,6 14,3
05 Armes i municions 2,1 0,0 -22,1 -26,5
06 Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 3.379,1 53,7 20,7 19,3
07 Altres materials de transport 132,0 2,1 -26,0 -20,8
08 Instruments i subministraments mèdics i odontològics 201,2 3,2 -5,5 -0,9
Nivell tecnològic mitjà baix 2.929,5 100,0 9,3 19,3
09 Serveis de reproducció de material enregistrat 0,0 0,0 .. ..
10 Coc i productes de refinació del petroli 1.268,3 43,3 14,9 31,5
11 Cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i m 1.235,7 42,2 7,1 14,4
12 Productes metàl·lics 366,0 12,5 -3,7 -0,5
13 Vaixells i embarcacions 59,5 2,0 39,2 28,0
14 Serveis de reparació i instal·lació de maquinària i equips 0,0 0,0 .. ..
Nivell tecnològic baix 3.997,3 100,0 4,8 7,6
15 Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.585,2 89,7 6,1 9,3
16 Serveis d'impressió i serveis que s'hi relacionen 4,1 0,1 -6,4 -10,8
17 Mobles 163,9 4,1 5,3 -1,9
18 Altres productes manufacturats 244,1 6,1 -11,8 -5,5
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. 3r. trimestre del 2011
                   Classificació dels productes industrials segons el seu nivell tecnològic (R+D)

3.2  Importacions-introduccions de productes industrials. Catalunya. 3r. trimestre del 2011
                 Classificació dels productes industrials segons el seu nivell tecnològic (R+D)


