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

l’estranger. 3r trimestre 2010 

 

Les exportacions d’alta tecnologia augmenten un 18,1% al tercer trimestre del 2010 
 

 
Catalunya ha exportat productes industrials per valor d’11.523,5 milions d’euros al tercer trimestre 

del 2010, dada que suposa un augment del 18,2% respecte a l’any anterior, mentre que a Espanya 

les exportacions han augmentat un 17,2%. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), les 

vendes de productes d’alt contingut tecnològic a l’estranger segueixen augmentant encapçalades 

pels productes farmacèutics i pels materials electrònics. 

 
Les exportacions de nivell tecnològic alt han crescut un 18,1%. Entre els components que en formen 

part, cal destacar els productes farmacèutics, que tenen una participació del 61,1% dins d’aquest 

nivell tecnològic i mostren un increment del 19,4% i els materials electrònics, que amb un pes del 

22,5% dins d’aquest nivell, registren un augment interanual del 30,5%. 

 
Les exportacions de productes de nivell tecnològic mitjà alt han augmentat un 15,9% respecte al 

tercer trimestre del 2009. Aquesta dada s’explica pels increments que anoten tots els components, 

excepte els vehicles de motor (-2,4%); destaca la pujada dels productes químics –excepte productes 

farmacèutics (35,4%). 

 
El nivell tecnològic mitjà baix és el que registra l’increment interanual més alt: un 32,9%. Els 

productes de metal·lúrgia, amb un pes del 31,9%, mostren l’increment més alt (67,5%).  

 
Les exportacions de nivell tecnològic baix registren un creixement interanual del 14,7% i cal 

destacar que els productes alimentaris, begudes i tabac, que signifiquen el 43,1% d’aquest nivell, 

mostren un increment del 16,3%. 

 
 
Les importacions augmenten un 13% al tercer trimestre del 2010 
 
Catalunya ha importat productes industrials per valor de 14.276,9 milions d’euros al tercer trimestre 

del 2010, dada que representa un augment interanual del 13%. A Espanya, el valor de les 

importacions de productes industrials ha estat de 46.884,6 milions d’euros i presenta un augment 

del 10,1% respecte a un any enrere. 
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Les importacions de productes de nivell tecnològic alt han crescut un 9,8%. Dins d’aquest nivell, 

destaquen els materials electrònics, que amb una participació del 29,7% registren un increment del 

20%. Les compres de nivell tecnològic mitjà alt han crescut un 10,5% i cal destacar l’increment del 

34,8% dels productes químics (excepte els productes farmacèutics), que tenen un pes del 45,2% 

dins d’aquest nivell; en canvi, els vehicles de motor (21% de pes dins del nivell) mostren un 

decrement del 25%. El nivell tecnològic mitjà baix mostra l’augment més intens: 19,4%. En aquest 

increment cal remarcar l’augment del 57,5% de la coqueria, refinació de petroli i combustibles 

nuclears, que participa en un 40,3% dins d’aquest nivell. Les compres de nivell tecnològic baix 

creixen un 14%. Dins d’aquest nivell els components amb més pes són els productes tèxtils, 

confecció, cuir i calçat i els productes alimentaris, begudes i tabac, que tenen una participació dins 

del nivell del 45,2% i del 32,5%, i augmenten un 20% i un 4,8% respectivament.  

 

 

http://www.idescat.cat/premsa/ 
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Exportacions - expedicions de productes industrials. Catalunya. 3r. trimestre del 2010
Per contingut tecnològic (R+D)

Milions d'euros

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

Nivell tecnològic alt 1 394,5 12,1 18,1 4 088,0  12,1 11,0
Nivell tecnològic mitjà alt 5 192,1  45,1  15,9 15 631,8  46,3  18,3
Nivell tecnològic mitjà baix 1 821,3  15,8  32,9 5 321,0  15,8  31,2
Nivell tecnològic baix 3 115,5  27,0  14,7 8 714,3  25,8  10,6

Total 11 523,5  100,0  18,2 33 755,0  100,0  17,1

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

3r. trimestre del 2010 Acumulat anual

1.1

 
 

 

 

Exportacions - expedicions de productes industrials. Espanya. 3r. trimestre del 2010
Per contingut tecnològic (R+D)

Milions d'euros

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

Nivell tecnològic alt 4 611,2  11,1  20,4 13 562,4  11,1  11,5
Nivell tecnològic mitjà alt 16 929,8  40,6  12,1 51 304,5  42,0  14,9
Nivell tecnològic mitjà baix 10 143,6  24,3  30,2 29 447,7  24,1  29,0
Nivell tecnològic baix 10 028,6  24,0  13,3 27 917,1  22,8  10,5

Total 41 713,2  100,0  17,2 122 231,7  100,0  16,5

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

3r. trimestre del 2010 Acumulat anual

1.2
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Importacions - introduccions de productes industrials. Catalunya. 3r. trimestre del 2010
Per contingut tecnològic (R+D)

Milions d'euros

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

Nivell tecnològic alt 2 258,5  15,8  9,8 7 283,3  16,9  15,7
Nivell tecnològic mitjà alt 5 321,5  37,3  10,5 16 545,1  38,4  6,1
Nivell tecnològic mitjà baix 2 802,7  19,6  19,4 8 513,7  19,8  34,3
Nivell tecnològic baix 3 894,2  27,3  14,0 10 748,2  24,9  10,2

Total 14 276,9  100,0  13,0 43 090,2  100,0  13,5

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

3r. trimestre del 2010 Acumulat anual

2.1

 
 

 

Importacions - introduccions de productes industrials. Espanya. 3r. trimestre del 2010
Per contingut tecnològic (R+D)

Milions d'euros

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

Nivell tecnològic alt 8 593,1  18,3  9,8 26 542,8  18,7  11,2
Nivell tecnològic mitjà alt 16 095,1  34,3  4,3 51 446,9  36,3  5,9
Nivell tecnològic mitjà baix 9 628,7  20,5  16,0 29 829,1  21,1  29,6
Nivell tecnològic baix 12 567,7  26,8  13,9 33 844,3  23,9  9,5

Total 46 884,6  100,0  10,1 141 663,0  100,0  12,1

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

3r. trimestre del 2010 Acumulat anual

2.2

 
 
Classificació dels productes industrials segons nivell tecnològic (R+D). OCDE 2001: 
 
Alt: Aeronaus i naus espacials; Productes farmacèutics; Màquines d'oficina i equips informàtics; Material electrònic; Aparells de ràdio, TV i 

comunicacions; Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió. 

 
Mitjà alt: Maquinària i materials elèctrics; Vehicles de motor; Productes químics (excepte productes farmacèutics); Altres materials de transport 

(excepte embarcacions); Maquinària i equips mecànics. 

 
Mitjà baix: Embarcacions i serveis de reparació; Productes de cautxú i matèries plàstiques; Coqueries, refinació de petroli i combustibles 

nuclears; Productes minerals no metàl·lics; Productes de metal·lúrgia; Productes metàl·lics (excepte maquinària i equips).  

 
Baix: Mobles, manufactures diverses i reciclatge; Fusta, paper i productes de paper; Productes alimentaris, begudes i tabac; Productes tèxtils, 

de la confecció, de cuir i calçat. 
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3.1 Exportacions de productes industrials. Catalunya. 3r. trimestre del 2010
                   Classificació dels productes industrials segons nivell tecnològic (R+D)

Milions d'euros Participació (%) % trimestral % acumulada
Nivell tecnològic alt prov. 1.394,5 100,0 18,1 11,0
01 Aeronaus i naus espacials prov. 8,0 0,6 -68,5 -19,4
02 Prod. farmacèutics prov. 851,9 61,1 19,4 13,8
03 Màquines d'oficina i equips informàtics prov. 38,9 2,8 -13,6 -4,0
04 Materials electrònics prov. 313,9 22,5 30,5 6,3
05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió prov. 181,8 13,0 16,3 15,6
Nivell tecnològic mitjà alt prov. 5.192,1 100,0 15,9 18,3
06 Maquinària i materials elèctrics prov. 571,0 11,0 6,2 5,2
07 Vehicles de motor prov. 1.492,5 28,7 -2,4 9,7
08 Prod. Químics (excepte prod. Farmacèutics) prov. 2.204,5 42,5 35,4 34,6
09 Altres materials de transport (excepte embarcacions) prov. 121,0 2,3 22,7 11,8
10 Maquinària i equips mecànics prov. 803,0 15,5 16,8 11,5
Nivell tecnològic mitjà baix prov. 1.821,3 100,0 32,9 31,2
11 Embarcacions i serveis de reparació prov. 27,6 1,5 -13,1 -2,7
12 Prod. de cautxú i matèries plàstiques prov. 432,9 23,8 11,9 13,4
13 Coq, refinació petroli i combustibles nuclears prov. 263,0 14,4 43,1 23,8
14 Prod. Minerals no metàl·lics prov. 168,1 9,2 7,1 4,9
15 Prod. de metal·lúrgia prov. 581,6 31,9 67,5 72,2
16 Prod. metàl·lics (excepte maquinària i equips) prov. 348,1 19,1 31,9 30,7
Nivell tecnològic baix prov. 3.115,5 100,0 14,7 10,6
17 Mobles, manufactures diverses i reciclatge prov. 236,3 7,6 -13,9 1,2
18 Fusta, paper i prod. de paper prov. 487,8 15,7 22,7 19,5
19 Prod. Alimentaris, begudes i tabac prov. 1.343,5 43,1 16,3 11,4
20 Prod. Tèxtils, de confecció, cuir i calçat prov. 1.047,9 33,6 17,8 8,5
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Taxa variació interanual

 
 

 

3.2 Importacions de productes industrials. Catalunya. 3r. trimestre del 2010
                 Classificació dels productes industrials segons nivell tecnològic (R+D)

Milions d'euros Participació % trimestral % acumulada
Nivell tecnològic alt prov. 2.258,5 100,0 9,8 15,7
01 Aeronaus i naus espacials prov. 10,3 0,5 226,8 -1,6
02 Prod. farmacèutics prov. 777,6 34,4 0,1 6,8
03 Màquines d'oficina i equips informàtics prov. 331,6 14,7 10,4 9,4
04 Materials electrònics prov. 671,6 29,7 20,0 35,2
05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió prov. 467,3 20,7 12,2 11,3
Nivell tecnològic mitjà alt prov. 5.321,5 100,0 10,5 6,1
06 Maquinària i materials elèctrics prov. 669,1 12,6 18,0 9,0
07 Vehicles de motor prov. 1.115,9 21,0 -25,0 -22,1
08 Prod. Químics (excepte prod. Farmacèutics) prov. 2.403,2 45,2 34,8 29,6
09 Altres materials de transport (excepte embarcacions) prov. 162,1 3,0 15,1 23,4
10 Maquinària i equips mecànics prov. 971,2 18,3 16,3 8,0
Nivell tecnològic mitjà baix prov. 2.802,7 100,0 19,4 34,3
11 Embarcacions i serveis de reparació prov. 42,8 1,5 -80,9 26,8
12 Prod. de cautxú i matèries plàstiques prov. 501,4 17,9 9,6 13,6
13 Coq, refinació petroli i combustibles nuclears prov. 1.129,8 40,3 57,5 65,4
14 Prod. Minerals no metàl·lics prov. 154,7 5,5 5,7 12,2
15 Prod. de metal·lúrgia prov. 602,7 21,5 22,1 34,2
16 Prod. metàl·lics (excepte maquinària i equips) prov. 371,2 13,2 20,0 17,4
Nivell tecnològic baix prov. 3.894,2 100,0 14,0 10,2
17 Mobles, manufactures diverses i reciclatge prov. 452,8 11,6 18,3 23,4
18 Fusta, paper i prod. de paper prov. 415,4 10,7 15,7 24,4
19 Prod. Alimentaris, begudes i tabac prov. 1.267,1 32,5 4,8 0,4
20 Prod. Tèxtils, de confecció, cuir i calçat prov. 1.758,9 45,2 20,0 11,8
Font: Idescat a partir de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Taxa variació interanual

 
 


