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Les exportacions catalanes creixen un 2,9% 
el primer semestre del 2018, el millor de la 
sèrie històrica 
   
 Entre gener i juny, les vendes de Catalunya a l’exterior han assolit els 

36.659 milions d’euros, xifra que representa el 25,3% del total de les 
exportacions de l’Estat espanyol 
  

 En aquest període destaquen les exportacions dels sectors de 

l’automoció (+15%) i la química (+2,9%) i els béns d’equip (+1,2%) 
 

 El mes de juny les vendes a l’exterior de Catalunya han registrat un 
creixement interanual del 0,9% i s’han situat en els 6.191 milions 

d’euros 
 

Barcelona, 23 d’agost de 2018.- Les exportacions catalanes han registrat un 

creixement del 2,9% el primer semestre del 2018 en comparació amb el mateix 
període de l’any passat i han assolit els 36.659 milions d’euros. Es tracta del 
volum d’exportacions més alt de la sèrie històrica en un primer mig any, una xifra 
que representa el 25,3% del total d’exportacions de l’Estat espanyol. 

En l’àmbit sectorial, segons dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en 

el període gener-juny destaquen les exportacions catalanes de l’automoció 
(+15%, 6.446 milions d’euros), la química (+2,9%, 9.600 milions d’euros) i els 
béns d’equip (6.342 milions d’euros). 

Pel que fa al territori, les exportacions dels primers sis mesos de l’any han assolit 
els 29.016 milions d’euros a Barcelona (+4,6%), 4.026 milions d’euros a 
Tarragona (-4,3%), 2.674 milions d’euros a Girona (-3,3%) i 942 milions d’euros a 
Lleida (+0,4%). 

Les últimes dades publicades fan referència al mes de juny. Aquest mes les 

exportacions han crescut un 0,9% en comparació amb el mateix mes de l’any 
2017 i han assolit els 6.191 milions d’euros, la xifra més elevada de la sèrie 
històrica en un mes de juny. 

 


