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Les exportacions catalanes creixen un 3,3% 
el primer trimestre i assoleixen els 18.236 
milions d’euros 
   
 Segons el conseller delegat d’ACCIÓ, Joan Romero, “es tracta del 

millor trimestre de la sèrie històrica, que va començar l’any 1995”. 
 

 Per sectors, les exportacions de l’automoció (3.379 milions d’euros), la 
química (4.733 milions d’euros) i els béns d’equip (3.054 milions 
d’euros) han liderat les vendes de Catalunya a l’exterior durant els 
primers tres mesos del 2018. 
 

 Pel que fa al març, les exportacions catalanes han sumat 6.715,5 
milions d’euros, un increment del 0,8% respecte el mateix mes de l’any 
anterior. 

Barcelona, 22 de maig de 2018.- Les exportacions catalanes han registrat un 
creixement del 3,3% el primer trimestre del 2018 i han assolit els 18.236 milions 
d’euros, xifra que representa el 25,7% del total de les vendes de l’Estat espanyol 
a l’exterior. Segons el conseller delegat d’ACCIÓ, Joan Romero, “es tracta del 
millor trimestre de la sèrie històrica, que va començar l’any 1995”.  

Ll’increment de les exportacions catalanes a l’exterior és superior al de la mitjana 
de la Unió Europea (+2,9%), així com a la de països com Alemanya (+2,8%) o el 
Regne Unit (+2%) i equivalent al d’Itàlia (+3,3%) durant el mateix trimestre.  

Per Romero, “cada vegada exporten més empreses, més quantitat i més 
lluny” ja que “la internacionalització s’ha consolidat com una estratègia 
intrínseca als models de negoci de les empreses i pimes catalanes”. “Els 
beneficis de vendre a l’exterior per a les empreses són clars des d’un punt 
de vista comercial, tècnic, econòmic i estratègic”, mentre que “el fet de 
comptar amb una economia tan internacionalitzada té conseqüències 
directes en el conjunt del teixit empresarial, en un context global en el qual 
ja no té sentit dirigir-se únicament a l’àmbit local, sinó que cal entendre el 
món com un únic mercat”. 

Segons les dades fetes públiques pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, els 
sectors que han liderat les vendes de Catalunya a l’exterior durant el primer 
trimestre de l’any han estat l’automoció (que han augmentat un 18,4% i han 
sumat 3.379 milions d’euros), la química (+1,8%, 4.733 milions d’euros) i els béns 
d’equip (-1,1%, 3.054 milions d’euros). 
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Pel que fa al territori, les exportacions els primers tres mesos han augmentat a 
Barcelona (+5,1%, amb 14.439 milions d’euros) i Lleida (+2,5, 450 milions 
d’euros), tot i que decreixen a Tarragona (-4,3%, amb 2.038 milions d’euros) i 
Girona (-2,2%, amb 1.308 milions d’euros). 

Pel que fa al març, les exportacions catalanes han sumat 6.715 milions d’euros, 
un increment del 0,8% respecte el mateix mes de l’any anterior, tot i que aquest 
2018 la Setmana Santa s’ha celebrat el mes de març. Aquesta xifra representa el 
26,2% del total de l’Estat espanyol.  
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Volum exportacions 

gener-març 2018 

 (en milions d’euros) 

Creixement període 

gener-març 2017-2018 

Barcelona 14.439,2 +5,1% 

Girona 1.308,2 -2,2% 

Lleida 450 +2,5% 

Tarragona 2.038,8 -4,3% 

TOTAL 

CATALUNYA 
18.236,2 +3,3% 


