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 2018البيئة
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

523475488نفايات البلدية. الناتج )كغ/نسمة/سنة(
1,431,301,34كغ لكل نسمة في اليوم

نفايات البلدية. للمعالجة )كغ/نسمة/سنة(
149242112الردم

8362136الترميد
16487146إعادة التدوير

558483األسمدة العضوية

الكهرباء المنتجة من طاقات متجددة
النسبة المئوية حسب االستهالك اإلجمالي 

(1)29,6(1)20,536,6للطاقة الكهربائية

2016 (1)

2018السياحة 
 الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

737 418684 69951 6المنشآت السياحية 
45,138,229,5الفنادق )%(

54,961,870,5أخرى )%(

237 60032 3 793السعة )000 1(
43,553,943,7الفنادق (%)

56,546,156,3أخرى (%)

078 262 9413 802466 81المبيت (000 1)
69,472,861,0الفنادق (%)

30,627,239,0أخرى (%) 

2018النقل والمواصالت 
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

النقل الداخلي للبضائع )طن/كم(
(1)76,7(1)98,094,9الطرقات (%)

(1)23,3(1)2,05,1السكك الحديدية والنقل النهري (%)

المطارات
937 6111105 452220 46المسافرون المنقولون (000 1)

 2017 (1)

كاتالونيا في أوروبا 2020

الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا
في االتحاد األوروبي

72,967,073,2نسبة العمل بين 20 و 64 سنة (%)2018
77,673,179,0رجال
68,261,067,4نساء

1,471,202,06اإلنفاق الداخلي على البحث والتطوير وفًقا إلجمالي الناتج المحلي )%(2017

انبعاثات غازات الدفيئة2017
مؤشر )قاعدة 1990=100(

116,0121,878,3

استهالك الطاقات المتجددة2017
)النسبة المئوية من إجمالي استهالك الطاقة النهائي(

8,517,517,5

استهالك الطاقة األولية دون االستعماالت غير2017
الطاقية )مليون طن نفط مكافئ(

21,9125,61 561.6

17,017,910,6التخلي المبكر عن الدراسة (%)2018
21,521,712,2رجال
12,514,08,9نساء

تعداد السكان بين 30 و 34 سنة الحاصلين على دراسات2018
عليا (%)

47,342,440,7

40,136,135,7رجال
54,148,645,8نساء

24,726,121,9تعداد السكان تحت خطر الفقر أو اإلقصاء االجتماعي (%)2018

تعداد السكان الذين يعيشون في منازل ذات نسبة 2018
وظيفية منخفضة جًدا (%)

5,810,78,8

21,321,517,1تعداد السكان تحت خطر الفقر بعد التحويالت االجتماعية (%) 2018

6,55,45,9تعداد السكان في حالة حرمان مادي صارم )%(2018

2018الزراعة · تربية المواشي · صيد السمك 
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

777 966417 68150 4اإلنتاج الزراعي النهائي )مليون يورو(
36,261,853,8نباتي (%)

61,237,241,2حيواني (%)

(2)020 234(2)614 33(1)196 2صافي القيمة المضافة )مليون يورو(

)1( أساس 2010.                    )2(  المراجعة اإلحصائية 2019.

2017التجارة 
 الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

010 152 3876 073762 129عدد الشركات
34,229,628,9بيع بالجملة )%(
56,960,256,9بيع التجزئة )%(

8,910,214,2مركبات بمحرك )%(

398 275 13310 392770 148حجم العمل )مليون يورو(
61,058,957,8بيع بالجملة )%(
27,330,128,9بيع التجزئة )%(

11,711,013,3مركبات بمحرك )%(

 2018الصناعة · الطاقة 
 الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

0,30,41,1مؤشر اإلنتاج الصناعي. التغيير السنوي )%( )1(

(4)615 640 1(4)176 122(3)518 25استهالك الطاقة األولية )000 1 طن نفط مكافئ( )2(

0,18,314,7الفحم )%(
46,143,834,6النفط ومشتقاته )%(

21,920,523,3الغاز الطبيعي )%(
25,012,413,2الطاقة النووية )%(

6,915,014,2الطاقات المتجددة وغيرها )%(
(4)818 107 1(4)498 82(3)912 13االستهالك النهائي للطاقة )000 1 طن نفط مكافئ( )2(

26,923,025,0الصناعة )%(
42,942,433,2النقل والمواصالت )%(

30,234,641,9االستعمال المنزلي وغيره )%(
(4)3,2(4)2,6(3)3,4استهالك الطاقة لكل نسمة )طن نفط مكافئ/نسمة( )2(

)1( مؤشر اإلنتاج الصناعي - تصحيح تأثير التقويم.          )2( طن نفط مكافئ.   
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2018االستثمار والتجارة الخارجية 
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

التجارة مع الخارج )مليون يورو(
253 980 6361 899330 90االستيراد
749 957 4591 226293 71التصدير

% %
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2018األسعار 
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

1,81,71,9مؤشر أسعار المستهلك التغيير السنوي )%( 
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الزراعة
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الخدمات

إسبانيا

 2019البحث . التكنولوجيا
 الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

209 052319 27614 3اإلنفاق على البحث والتطوير الداخليان )مليون يورو( )1(
59,055,166,9الشركات )%(

22,127,122,0التعليم العالي )%(
18,917,811,1اإلدارة العامة )%(

619 993 2131 922133 28الباحثون في البحث والتطوير )1()2(

(5)89)5(9486اإلنترنت. منازل يكون متاًحا فيها )%(

(5)83)5(9183اإلنترنت. المستخدمون المعتادون )%( )3(

918384رجال
918282نساء

(5)50)5(5243أشخاص اشتروا عبر اإلنترنت )%( )4(

(5)17)5(2219شركات قامت بالبيع عبر التجارة اإللكترونية )%( )6(

 )1( 2017                                                  )2( بما يكافئ الدوام الكامل.  

)3( تعداد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 74 عاًما والذين يتصلون مرة واحدة على األقل في األسبوع. 

)6( الشركات التي لديها  10 عاملين أو أكثر. 2018 )4( في األشهر الثالث األخيرة.                  )5(

2017الكثافة السكانية

التعداد السكاني للعاملين حسب القطاعات

2018البنية السكانية

إجمالي الناتج المحلي لكل نسمة )وفًقا لتعادل القدرة الشرائية(

مالطاقبرص
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الكثافة السكانية )نسمة/كم2(
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2018التعداد السكاني 
 الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

(3)117,7(3)237,392,7الكثافة )نسمة/كم2( )1(

 482 513 935 61946 7التعداد السكاني )000 1( )1(
 48,9 49,049,0رجال
 51,1 51,051,0نساء

 15,6 015,515,0-14 سنة 
 10,8 1510,19,7-24 سنة 
 33,5 2535,935,8-49 سنة
 20,4 5019,720,4-64 سنة 
 14,2 6512,913,0-79 سنة

 5,6 6,06,2≤ 80 سنة
 2,8 10,47,1رصيد الهجرة )2(

 0,7- 1,2- 0,4-النمو الطبيعي )2(
 2,1 10,05,9النمو الكلي )2(

 8,47,99,7معدل الوالدات )2(
(3)1,59(3)1,311,31أبناء لكل امرأة

(4)4,4(3)3,73,7معدل الزواج )2(

(5)1,9(3)2,32,1معدل الطالق )2(

10,4 8,89,1معدل الوفيات )2(
80,9 83,583,4متوسط العمر المتوقع )سنوات( )3(

78,3 80,780,6رجال
83,5 86,286,1نساء

(3) 2017(2) لكل 1 000 نسمة.(1) 2019/01/01 (تقديرات).

2015 (5) 2016 (4)

2018االقتصاد الكلي 
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

(2)388 901 15)2(193 202 1)1(313 242إجمالي الناتج المحلي )مليون يورو(

2,62,42,0إجمالي الناتج المحلي معدل التباين )%(
960 73030 12125 32إجمالي الناتج المحلي لكل نسمة )يورو(

(2)296 201 14)2(968 087 1)1(702 221صافي القيمة المضافة )مليون يورو( 

1,03,11,6الزراعة )%(
20,715,919,2الصناعة )%(

5,46,25,5البناء )%(
73,074,873,7الخدمات )%(

أساس 2010.         )2(  المراجعة اإلحصائية 2019.  )1( 2018العمل 
 الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

476 607240 76422 3تعداد السكان النشطون )000 1( )1(
76,873,773,7معدل النشاط )%( )1(

80,978,879,2رجال 
72,668,668,3نساء

847 136223 19 328 3 تعداد السكان العاملون )000 1( )1(
1,74,23,7الزراعة )%(

25,020,424,2الصناعة والبناء )%(
73,375,471,4الخدمات )%(

11,515,36,8معدل البطالة )%(
11,013,76,6رجال 
12,117,07,1نساء

27,734,315,6> 25 سنة 
)1( على أساس تعداد السكان الذين أعمارهم من 15 حتى 64 سنة.           

2018الظروف المعيشية
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي
14,915,116,3فجوة األجور بين الرجال والنساء (%) )1(

5,26,05,2عدم المساواة في توزيع الدخل )2(

25,727,925,6معدل خطر الفقر قبل التحويالت االجتماعية (%)
23,227,424,7رجال
28,128,426,4نساء

)1( 2016                   )2( التفاوت في الدخل بين الشريحة العليا والشريحة الدنيا.

 2018الصحة
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

(1)5,0(1)4,73,0أسرة المستشفيات )لكل 000 1 نسمة(

(1)3,6(1)2,42,7معدل وفيات األطفال )لكل 000 1 مولود حي( 

المسببات الرئيسية للوفيات )لكل 000 100 نسمة(
(2)358,8(2)255,6(1)229,0جهاز الدوران

(2)261,3(2)233,4(1)222,1أورام خبيثة

(2)5,6(2)4,3(1)3,9حوادث سير

2016 (2)            2017 (1)
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الدول األعضاء 
في االتحاد 
األوروبي = 100

2010

2019المراجعة اإلحصائية

السنة الدراسية 2018/2017التعليم 
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

(2)849 109(1)192 61110 1التالميذ )000 1( 

18,417,515,9رياض األطفال )%(
30,529,826,2التعليم االبتدائي )%(

30,232,940,1التعليم الثانوي )%(
21,019,717,8التعليم العالي )%(

(1)775 19(1)010 3382التعليم العالي. الطالب )000 1( 

10,111,012,3الفنون واإلنسانيات )%(
44,741,740,0العلوم االجتماعية والقانونية )%(

6,410,312,9العلوم )%(
19,915,013,9علوم الصحة )%(

18,922,020,9الهندسة والهندسة المعمارية (%)
)1( السنة الدراسية 2017/2016.               )2( السنة الدراسية 2015/2014.
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0,30,41,1مؤشر اإلنتاج الصناعي. التغيير السنوي )%( )1(

(4)615 640 1(4)176 122(3)518 25استهالك الطاقة األولية )000 1 طن نفط مكافئ( )2(

0,18,314,7الفحم )%(
46,143,834,6النفط ومشتقاته )%(

21,920,523,3الغاز الطبيعي )%(
25,012,413,2الطاقة النووية )%(

6,915,014,2الطاقات المتجددة وغيرها )%(
(4)818 107 1(4)498 82(3)912 13االستهالك النهائي للطاقة )000 1 طن نفط مكافئ( )2(

26,923,025,0الصناعة )%(
42,942,433,2النقل والمواصالت )%(

30,234,641,9االستعمال المنزلي وغيره )%(
(4)3,2(4)2,6(3)3,4استهالك الطاقة لكل نسمة )طن نفط مكافئ/نسمة( )2(

)1( مؤشر اإلنتاج الصناعي - تصحيح تأثير التقويم.          )2( طن نفط مكافئ.   

   2016 (4) 2017 (3)
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2018االستثمار والتجارة الخارجية 
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

التجارة مع الخارج )مليون يورو(
253 980 6361 899330 90االستيراد
749 957 4591 226293 71التصدير

% %
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كتالونيا إسبانيا الدول األعضاء 
في االتحاد األوروبي

2018األسعار 
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

1,81,71,9مؤشر أسعار المستهلك التغيير السنوي )%( 
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الدول األعضاء 
كتالونيافي االتحاد األوروبي

الزراعة

الصناعة

الخدمات

إسبانيا

 2019البحث . التكنولوجيا
 الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

209 052319 27614 3اإلنفاق على البحث والتطوير الداخليان )مليون يورو( )1(
59,055,166,9الشركات )%(

22,127,122,0التعليم العالي )%(
18,917,811,1اإلدارة العامة )%(

619 993 2131 922133 28الباحثون في البحث والتطوير )1()2(

(5)89)5(9486اإلنترنت. منازل يكون متاًحا فيها )%(

(5)83)5(9183اإلنترنت. المستخدمون المعتادون )%( )3(

918384رجال
918282نساء

(5)50)5(5243أشخاص اشتروا عبر اإلنترنت )%( )4(

(5)17)5(2219شركات قامت بالبيع عبر التجارة اإللكترونية )%( )6(

 )1( 2017                                                  )2( بما يكافئ الدوام الكامل.  

)3( تعداد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 74 عاًما والذين يتصلون مرة واحدة على األقل في األسبوع. 

)6( الشركات التي لديها  10 عاملين أو أكثر. 2018 )4( في األشهر الثالث األخيرة.                  )5(

2017الكثافة السكانية

التعداد السكاني للعاملين حسب القطاعات

2018البنية السكانية

إجمالي الناتج المحلي لكل نسمة )وفًقا لتعادل القدرة الشرائية(

مالطاقبرص
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المجر

سلوفاكيا

بولندا

ألمانيا

النمسا
فرنسا

لوكسمبورغ

بلجيكا

هولندا

الدنمارك

السويد
فنلندا

إستونيا

التفيا

ليتوانيا
إيرلندا

البرتغال

إسبانيا كتالونيا

المملكة 
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التشيك

الكثافة السكانية )نسمة/كم2(
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≤ 50 و > 100
≤ 100 و > 150
≤ 150 و > 200
≤ 200 و > 250
250 ≥

2018التعداد السكاني 
 الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

(3)117,7(3)237,392,7الكثافة )نسمة/كم2( )1(

 482 513 935 61946 7التعداد السكاني )000 1( )1(
 48,9 49,049,0رجال
 51,1 51,051,0نساء

 15,6 015,515,0-14 سنة 
 10,8 1510,19,7-24 سنة 
 33,5 2535,935,8-49 سنة
 20,4 5019,720,4-64 سنة 
 14,2 6512,913,0-79 سنة

 5,6 6,06,2≤ 80 سنة
 2,8 10,47,1رصيد الهجرة )2(

 0,7- 1,2- 0,4-النمو الطبيعي )2(
 2,1 10,05,9النمو الكلي )2(

 8,47,99,7معدل الوالدات )2(
(3)1,59(3)1,311,31أبناء لكل امرأة

(4)4,4(3)3,73,7معدل الزواج )2(

(5)1,9(3)2,32,1معدل الطالق )2(

10,4 8,89,1معدل الوفيات )2(
80,9 83,583,4متوسط العمر المتوقع )سنوات( )3(

78,3 80,780,6رجال
83,5 86,286,1نساء

(3) 2017(2) لكل 1 000 نسمة.(1) 2019/01/01 (تقديرات).

2015 (5) 2016 (4)

2018االقتصاد الكلي 
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

(2)388 901 15)2(193 202 1)1(313 242إجمالي الناتج المحلي )مليون يورو(

2,62,42,0إجمالي الناتج المحلي معدل التباين )%(
960 73030 12125 32إجمالي الناتج المحلي لكل نسمة )يورو(

(2)296 201 14)2(968 087 1)1(702 221صافي القيمة المضافة )مليون يورو( 

1,03,11,6الزراعة )%(
20,715,919,2الصناعة )%(

5,46,25,5البناء )%(
73,074,873,7الخدمات )%(

أساس 2010.         )2(  المراجعة اإلحصائية 2019.  )1( 2018العمل 
 الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

476 607240 76422 3تعداد السكان النشطون )000 1( )1(
76,873,773,7معدل النشاط )%( )1(

80,978,879,2رجال 
72,668,668,3نساء

847 136223 19 328 3 تعداد السكان العاملون )000 1( )1(
1,74,23,7الزراعة )%(

25,020,424,2الصناعة والبناء )%(
73,375,471,4الخدمات )%(

11,515,36,8معدل البطالة )%(
11,013,76,6رجال 
12,117,07,1نساء

27,734,315,6> 25 سنة 
)1( على أساس تعداد السكان الذين أعمارهم من 15 حتى 64 سنة.           

2018الظروف المعيشية
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي
14,915,116,3فجوة األجور بين الرجال والنساء (%) )1(

5,26,05,2عدم المساواة في توزيع الدخل )2(

25,727,925,6معدل خطر الفقر قبل التحويالت االجتماعية (%)
23,227,424,7رجال
28,128,426,4نساء

)1( 2016                   )2( التفاوت في الدخل بين الشريحة العليا والشريحة الدنيا.

 2018الصحة
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

(1)5,0(1)4,73,0أسرة المستشفيات )لكل 000 1 نسمة(

(1)3,6(1)2,42,7معدل وفيات األطفال )لكل 000 1 مولود حي( 

المسببات الرئيسية للوفيات )لكل 000 100 نسمة(
(2)358,8(2)255,6(1)229,0جهاز الدوران

(2)261,3(2)233,4(1)222,1أورام خبيثة

(2)5,6(2)4,3(1)3,9حوادث سير

2016 (2)            2017 (1)
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الدول األعضاء 
في االتحاد 
األوروبي = 100

2010

2019المراجعة اإلحصائية

السنة الدراسية 2018/2017التعليم 
الدول األعضاء إسبانياكاتالونيا

في االتحاد األوروبي

(2)849 109(1)192 61110 1التالميذ )000 1( 

18,417,515,9رياض األطفال )%(
30,529,826,2التعليم االبتدائي )%(

30,232,940,1التعليم الثانوي )%(
21,019,717,8التعليم العالي )%(

(1)775 19(1)010 3382التعليم العالي. الطالب )000 1( 

10,111,012,3الفنون واإلنسانيات )%(
44,741,740,0العلوم االجتماعية والقانونية )%(

6,410,312,9العلوم )%(
19,915,013,9علوم الصحة )%(

18,922,020,9الهندسة والهندسة المعمارية (%)
)1( السنة الدراسية 2017/2016.               )2( السنة الدراسية 2015/2014.




