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s’impulsen principalment pel sec-
tor químic, que va créixer un 7,2% 
aquest juliol. Les vendes de pro-
ductes químics des de Catalunya 
a l’exterior suposen un 26,4% de 
les seves exportacions. 

La segona comunitat que més ex-
porta de l’Estat és el País Valencià, 
que creix amb força, ja que aquest 
juliol va vendre un 22,1% més que 
l’anterior, fins a arribar als 2.726,4 
milions de facturació a través del 
sector exterior, cosa que represen-
ta l’11,6% del total de l’Estat. 

En tercer lloc hi ha la Comunitat 
de Madrid, que va veure com el sec-
tor dels béns d’equip augmentava 
un 17,4% al juliol respecte al ma-
teix mes de l’any anterior. La co-
munitat va millorar un 1,1% les 
vendes a l’estranger i va exportar 
per valor de 2.632 milions d’euros, 
cosa que equival a un 11% del total 
de les exportacions de l’Estat. Ai-
xí doncs, el sector exterior de Cata-
lunya exporta més que el d’aques-
tes dues comunitats conjunta-
ment. De fet, les supera en més de 
1.000 milions. 

Dèficit comercial 
Tot i que en conjunt el dèficit co-
mercial de l’Estat es redueix un 6% 
gràcies a aquest repunt del sector 
exportador, la falta de matèries pri-
meres provoca que l’estat espanyol 
tingui una balança comercial defi-
citària de manera sistemàtica i, per 

això, com més s’exporta més matè-
ries primeres es necessiten per a la 
producció. De la mateixa manera 
que Catalunya lidera les exportaci-
ons, també és la primera comunitat 
importadora de l’Estat, ja que aglu-
tina gairebé el 28% de totes les 
compres a l’estranger. De fet, Cata-
lunya va comprar a l’estranger per 
valor de 6.946 milions d’euros, un 
5% més que el mateix període de 
l’any anterior, i va registrar un dè-
ficit comercial de 860 milions d’eu-
ros al juliol i 6.774 milions els set 
primers mesos. 

Per destinacions, la dependència 
dels països europeus s’accentua 
lleugerament. Fa un any, el 69% de 
les vendes eren a Europa, aquest 
any ja freguen el 70% a l’Estat i su-
peren el 72% a Catalunya. Tot seguit 
hi ha Amèrica, amb una importàn-
cia més gran de l’Amèrica Llatina i 
una tendència creixent de vendes a 
la Xina i el Pròxim Orient.e 

El port de Barcelona és una de les principals vies de sortida dels productes catalans  
que es destinen a l’exportació, i també porta d’entrada de les importacions. GETTY 

Les exportacions 
baten el seu millor 
registre mensual 

Les empreses catalanes superen al juliol per 
primer cop els 6.000 M€ de vendes a l’exterior 

El sector exterior continua batent 
rècords a Catalunya. Les últimes 
dades fetes públiques pel ministe-
ri d’Economia manifesten que les 
exportacions van créixer un 7,4% 
l’últim mes de juliol fins a arribar 
als 6.066,30 milions d’euros de fac-
turació, una xifra que supera el 
llindar dels 6.000 milions per pri-
mera vegada des que es va iniciar la 
sèrie històrica, l’any 2000. En 
l’acumulat del gener al juliol, les 
exportacions catalanes van arribar 
als 37.986 milions d’euros, un 7,2% 
més que els mateixos set mesos de 
l’any 2014. En total, Catalunya va 
aportar el 25,6% de les exportaci-
ons d’Espanya, quatre dècimes 
més que un any enrere. 

La tendència a l’augment de les 
vendes a l’exterior és generalitza-
da a tot l’Estat, on el dèficit comer-
cial es redueix un 6,1% fins al juli-
ol gràcies a un augment del 5,5% 
de les exportacions impulsades 
principalment pel sector de l’auto-
mòbil. Aquest sector creix des de 
fa més de vint mesos i a Catalunya 
va créixer un 18% aquest mes res-
pecte al mateix mes de l’any ante-
rior. Les vendes de cotxes catala-
nes suposen un 17% del total, pe-
rò tot i l’expansió evident d’aquest 
sector les exportacions catalanes 
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La balança 
comercial és 
negativa però 
millora tot i 
l’augment del 
5,1% de les 
importacions 

Química, automòbil  
i béns d’equipament

26,6% 
És el pes de les vendes a 
l’exterior del sector químic

El sector químic lidera les ex-
portacions catalanes, ja que fins 
al juliol va suposar el 26,6% del 
total (10.106 milions d’euros), 
gairebé el 6% més que en el ma-
teix període de l’any passat. El 
segueix el sector de l’automòbil, 
que suposa el 17% del total 
(6.445 milions), amb un incre-
ment del 14,5%. El tercer lloc és 
per als béns d’equipament, amb 
el 16,7% del total (6.360 mili-
ons). L’alimentació ocupa el 
quart lloc, amb 5.014 milions. 

-2,9% és la disminució del consum de ciment a Catalunya al mes de 
juliol, després de deu mesos seguits de pujades. Tot i això, en el conjunt de 
l’any el consum encara creix, un 9,1%, però la producció cau un 6,5%.

2,2 punts és la millora interanual de la competitivitat dels preus de la 
indústria catalana el primer trimestre de l’any, segons l’Idescat, que destaca 
l’impacte positiu de l’evolució favorable dels tipus de canvi.


