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1.

Introducció

Segons la teoria clàssica del comerç internacional,
l’especialització dels països en la producció de dife-
rents béns és l’única font de comerç. Aquesta espe-
cialització es pot originar per diferències en les dota-
cions de factors productius dels països i suposa que
un país exportarà un tipus de bé i n’importarà un al-
tre, donant lloc al comerç denominat interindustrial.
Però aquesta visió clàssica del comerç s’ha trencat,
parcialment, per la comprovació empírica que la ma-
jor part de béns intercanviats són productes manu-
facturats, de manera que sovint es dóna la situació
que un país és exportador i importador del mateix ti-
pus de mercaderia.

D’aquesta manera sorgeix el concepte de comerç
intraindustrial, definit com el comerç que consisteix a
exportar i importar simultàniament, en un mateix país,
béns que pertanyen a una mateixa indústria. En els
darrers anys una part important dels estudis empí-
rics sobre el comerç internacional s’han centrat a
determinar quina és la part dels intercanvis comer-
cials que és de tipus intraindustrial i, per tant, quina
és de tipus interindustrial. Aquesta distinció té una
rellevància especial en un context, com l’actual, d’im-
portant liberalització comercial, atès que, com mos-
tren Balassa (1966), Krugman (1990) i Greenaway i
Hine (1991), entre d’altres, els costos d’ajust provo-
cats per una liberalització comercial són menors si
l’augment del comerç és majoritàriament de tipus in-
traindustrial. Això es deu al fet que els factors pro-
ductius s’hauran de traslladar d’unes empreses a unes
altres que pertanyen a la mateixa indústria, i la reas-

signació de recursos tindrà lloc dintre d’una mateixa
indústria. Davant d’aquesta situació, quan l’expansió
del comerç sigui de tipus interindustrial els costos d’a-
just seran més grans, ja que la mobilitat dels factors
de producció s’haurà de dur a terme entre empreses
de diferents sectors. Així, la liberalització del comerç
entre països amb un elevat o creixent comerç in-
traindustrial provocarà uns costos d’ajust més baixos. 

Així doncs, en aquest treball s’identifica la importàn-
cia relativa d’ambdós tipus de comerç en els inter-
canvis de Catalunya amb l’estranger en els anys 1985
i 1998, i l’avantatge o el desavantatge comparatiu
de les diferents indústries. En el segon apartat es mos-
tra amb quines mesures s’ha dut a terme l’anàlisi,
mentre que en el tercer s’analitza el comerç inter i
intraindustrial de Catalunya els anys 1985 i 1998 i
l’evolució entre aquests exercicis. Posteriorment, s’ob-
té separadament el comerç intraindustrial segons si
es produeix en béns diferenciats horitzontalment o
verticalment i, en aquest darrer cas, es distingeix en-
tre la part que correspon a productes d’alta o baixa
qualitat. Finalment, es resumeixen els resultats més
rellevants i s’estableixen les conclusions.

2.

Mesura del comerç inter 
i intraindustrial

Per fer aquesta anàlisi cal utilitzar una classificació es-
tadística i una desagregació de les dades que apro-
ximin de forma acceptable el concepte d’indústria,
com també elegir una mesura que doni una visió cla-
ra de la part del comerç que és de tipus intraindus-
trial. Quant a la primera de les qüestions, la classifi-
cació escollida és la Classificació uniforme de comerç
internacional (CUCI), ja que hi ha un ampli consens
per utilitzar-la —sempre que sigui possible— per ana-
litzar el comerç intraindustrial. Quant a la mesu-
ra que permeti obtenir el comerç intraindustrial 

(1) Aquest treball forma part del projecte de la DGICYT SEC99-0700 i del
Pla nacional d’R+D 2FD97-1004-C03-01. Els autors agraeixen a l’Institut
d’Estadística de Catalunya que els proporcionés les dades necessàries
per poder dur a terme aquest treball.



en l’àmbit de les diferents indústries, s’utilitza l’índex
introduït per Grubel i Lloyd (1975) i definit com

GLij = (1 – ),2 mentre que l’avantatge

o el desavantatge comparatiu s’obté mitjançant l’ín-

dex d’avantatge comparatiu revelat IACRij = ,

on Xij i Mij són les exportacions i importacions del
país j del bé i.

Tanmateix, el càlcul dels índexs a escala d’indústria,
tot i que permet conèixer el grau del comerç intrain-
dustrial i l’avantatge o el desavantatge comparatiu,
té el problema que no facilita l’establiment de con-
clusions, ja que es tindrà un índex per a cadascuna
de les indústries. Quant al comerç intraindustrial,
això se soluciona calculant índexs per grups d’in-
dústries mitjançant mitjanes ponderades dels índexs
individuals, amb ponderacions donades per la parti-
cipació de cada indústria en el comerç total. En l’anà-
lisi de l’avantatge o el desavantatge comparatiu això
no és possible, atès que els índexs recullen també el
superàvit o el dèficit comercial a cada indústria. Així,
els signes positius i negatius del saldo comercial de
les diverses indústries que pertanyen a un grup es
poden compensar en fer mitjanes ponderades, de ma-
nera que es donaria una idea errònia de l’avantatge
comparatiu. Per tant, en sentit estricte, l’avantatge o
el desavantatge comparatiu només s’hauria de cal-
cular a escala de la indústria individual. Això, però, té
la important limitació de no facilitar la interpretació
global dels resultats.

En aquest treball, per intentar superar aquesta limi-
tació, s’obtenen els índexs de comerç intraindustrial
i d’avantatge comparatiu revelat a escala de les in-
dústries. Tanmateix, com que la interpretació dels re-
sultats obtinguts caldria fer-la indústria per indústria,
i això, tot i donar una visió detallada, no permetria
establir conclusions generals, els resultats es pre-
senten agrupats en intervals, en els quals es presen-
ten el nombre i el percentatge d’indústries que as-
soleixen determinats valors dels índexs.

Aquesta perspectiva es completa posteriorment, en
obtenir l’índex de comerç intraindustrial per grups de
productes. Això mostrarà la participació del comerç
intraindustrial en cada conjunt d’indústries. Pel que

Xij – Mij

Xij + Mij

| Xij – Mij |
Xij + Mij

fa al comerç interindustrial, s’obtindrà com el com-
plementari del comerç intraindustrial respecte del
comerç total. A la vegada, la importància del comerç
intraindustrial per grups d’indústries s’analitza per a
les seccions de la CUCI, pel total de béns comerciats
i per la diferenciació d’aquests entre productes pri-
maris i manufacturats, i també es desagrega el co-
merç de Catalunya amb diferents zones geogràfiques.

Així mateix, també es fa una aproximació de la di-
ferència en l’estructura del comerç intraindustrial en
els anys 1985 i 1998 i s’analitza, a més, si el canvi
en el comerç és més de tipus interindustrial o si, per
contra, el comerç que més ha crescut ha estat l’in-
traindustrial. Això permetrà saber si la integració en
la Comunitat Econòmica Europea ha accentuat l’es-
pecialització del comerç de Catalunya en determi-
nats productes, aprofitant els avantatges compara-
tius, o si, per contra, hi ha hagut una tendència a
l’homogeneïtzació del comerç. En aquest segon cas,
els costos d’ajust de la liberalització comercial serien
inferiors als del primer cas. Aquesta anàlisi es fa a
partir dels dos índexs de comerç intraindustrial mar-
ginal proposats per Brülhart. En primer lloc, per a cada 

indústria s’obté l’índex Bij = , que

proporciona informació tant de l’evolució del comerç
com de l’actuació comercial de cada indústria. Aquest
índex pot prendre valors entre –1 i 1 (o entre –100 i
100 si els resultats es presenten en percentatge). Com
més proper a 0 estigui el valor obtingut més elevat
és el comerç intraindustrial marginal de la indústria,
mentre que com més proper estigui a –100 o a 100
més gran serà el comerç interindustrial marginal. Igual-
ment, si el valor obtingut és positiu el creixement de
les exportacions haurà estat més gran que no pas el
de les importacions en el període considerat, mentre
que si el valor obtingut és negatiu seran les importa-
cions les que hauran crescut més que no pas les ex-
portacions, reflectint, d’aquesta manera, l’actuació
comercial de la indústria. En segon lloc, per grups
d’indústries i per al global del comerç s’utilitza com 

a mesura de síntesi l’índex Aij = 1 , 

convenientment agregat.

Per últim, dintre del comerç intraindustrial es diferen-
cia segons si aquest es produeix en béns diferen-
ciats horitzontalment o verticalment, de manera que
s’obté, dintre del segon grup, la part que correspon
a productes d’alta o baixa qualitat. Aquesta anàlisi
permet completar la realitzada en estudiar l’evolució

| ∆Xij – ∆Mij |
| ∆Xij | + | ∆Mij |

∆Xij – ∆Mij

| ∆Xij | + | ∆Mij |
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(2) Aquest, tot i que no és l’únic índex que es pot fer servir per mesurar
la importància del comerç intraindustrial, és el que presenta les millors
propietats i el que sembla més adient.



del comerç, en el sentit que una més gran importància
del comerç intraindustrial d’alta (baixa) qualitat impli-
carà menys (més) costos d’ajust. Aquesta diferen-
ciació aporta un element important en les anàlisis del
vincle entre el comerç i els costos d’ajust. Com s’ha
argumentat anteriorment, diversos autors mantenen
que, davant d’una liberalització comercial, un augment
del comerç intraindustrial provoca menys costos 
d’ajust que no pas si l’increment del comerç és de ti-
pus interindustrial. Tanmateix, l’argument d’aquests
autors es basa en la identificació del comerç intrain-
dustrial total amb el de tipus horitzontal. Si se sepa-
ra el comerç intraindustrial vertical de l’horitzontal aquest
efecte no és tan clar i dependrà de la importància
d’ambdós tipus. Així, els costos d’ajust sí que seran
menors quan el comerç intraindustrial sigui de tipus
horitzontal, però, en canvi, si és de tipus vertical se-
ran més elevats. A partir dels models de comerç in-
traindustrial vertical3 es pot donar la situació que un
país s’especialitzi en la producció d’una varietat de
baixa qualitat d’un producte, mentre que un altre es
pot especialitzar en la producció d’una varietat supe-
rior. En aquest sentit, l’eliminació de les barreres al co-
merç que representa una liberalització comercial fa que
el preu dels productes estrangers baixi. D’aquesta ma-
nera, i tal com posen de manifest Gordo i Martín (1996),
una part dels consumidors del país que produeix la
varietat de qualitat inferior poden adquirir una varietat
superior provinent de l’altre país. Això provocarà un
cert desplaçament de la producció nacional per l’es-
trangera i, com a conseqüència, hi haurà costos d’a-
just deguts a la reducció de la producció per causa
d’aquest desplaçament, possibles tancaments d’em-
preses i pèrdues d’ocupació.

En les anàlisis empíriques la diferenciació de productes
es pot establir mitjançant els preus dels béns. Això
es deu al fet que diferents preus poden reflectir dife-
rents qualitats, ja que una varietat d’un bé que es
ven a un preu més elevat que una altra tindrà, en prin-
cipi, més qualitat. Aquesta situació es dóna si els con-
sumidors tenen una informació perfecta, però si aquest
no és el cas —tal i com mostra Oulton (1991)— els
consumidors poden comprar un producte més car
que un altre d’igual o inferior qualitat per ignorància
o fins i tot per inèrcia, de manera que aquesta di-
ferència de preu no reflecteixi cap diferència de qua-
litat o bé que aquestes diferències no siguin del ti-
pus desitjat. De tota manera, i tal com posa de manifest
Stiglitz (1987), fins i tot si els consumidors no tenen
una informació perfecta els preus representen di-

ferències de qualitat i són, a més, els indicadors més
accessibles per avaluar els productes.

Així, per diferenciar la qualitat dels productes es po-
den utilitzar índexs de valors unitaris, els quals s’ob-
tenen dividint el preu per la quantitat. Després de
calcular aquests índexs cal definir un interval per tal
de separar els productes diferenciats horitzontalment
i verticalment. A partir del treball d’Abd-el-Rahman
(1991), Greenaway et al. (1994, 1995, 1999) desen-
volupen una metodologia per diferenciar el comerç
intraindustrial horitzontal i vertical. Aquests autors
proposen calcular els valors unitaris d’exportacions
i importacions i, posteriorment, obtenir-ne el quocient.
Es considera comerç de béns diferenciats horit-
zontalment aquell que es produeix en béns pels

quals 1 – α ≤ ≤ 1 + α, i comerç de béns diferen-

ciats verticalment el que es produeix en béns on

< 1 – α o > 1 + α, on vuj és el valor uni-

tari d’exportació o importació del bé j i α és l’interval
de variació. Operar d’aquesta manera representa par-
tir la mostra en dos, segons que el comerç de béns
sigui en béns diferenciats horitzontalment o vertical-
ment. Finalment, es calculen els índexs de comerç
intraindustrial per a aquests dos subgrups i així s’ob-
té el comerç intraindustrial horitzontal i vertical.

Aquesta definició del comerç intraindustrial horitzontal
i vertical permet obtenir el comerç intraindustrial glo-
bal com a suma d’aquests dos components. Addicio-
nalment, el comerç intraindustrial vertical es pot dife-
renciar segons que sigui d’alta o de baixa qualitat. Serà 

d’alta qualitat en aquells béns en què > 1 + α

i de baixa qualitat quan < 1 – α.

3.

El comerç inter i intraindustrial de
Catalunya l’any 1998 i la seva evolució

3.1.

Anàlisi a escala industrial

En els quadres 1 i 2 es presenten els resultats ob-
tinguts per l’índex d’avantatge comparatiu revelat dels
anys 1985 i 1998 per al comerç realitzat amb tot el
món i diferenciat en set grans zones geogràfiques. Els
resultats mostren el nombre de sectors i el percen-

vu X
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vu M
j

vu X
j
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j

vu X
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j
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(3) Vegeu, per exemple, Shaked i Sutton (1984).



tatge que representen sobre el total, amb avantatge
(IACRij > 0) i desavantatge comparatiu (IACRij < 0).
Addicionalment, es diferencien els dos casos extrems,
és a dir, quan en un sector només hi ha exporta-
cions (IACRij = 100) i quan únicament hi ha importa-
cions (IACRij = –100).

Es pot observar que, quant al comerç amb tot el món,
l’any 1985 un 62% aproximadament de les indús-
tries tenen desavantatge comparatiu, és a dir, que
les importacions són superiors a les exportacions. Per
tant, Catalunya té avantatge comparatiu en un 38%
de les indústries. Si es distingeix per àrees geogràfi-
ques, es troben diferències significatives. Així, hi ha
una majoria d’indústries que presenten desavantatge
comparatiu en el comerç amb la Unió Europea, Àsia,
i els Estats Units. En la situació contrària es troba el
comerç amb la resta d’Europa, Àfrica, Amèrica Cen-
tral i del Sud, i Austràlia, Oceania i altres. En aquest

sentit, és especialment important el cas d’Austràlia,
Oceania i altres, ja que un 80% de les indústries te-
nen avantatge comparatiu respecte d’aquesta zona.
Igualment, tot i que en un grau menor, hi ha un per-
centatge molt important d’indústries en les quals es
té avantatge comparatiu en el comerç amb Àfrica
(77%) i Amèrica Central i del Sud (71%). A més, cal
destacar que, en un percentatge significatiu d’indús-
tries, el comerç amb aquestes tres zones té lloc ex-
clusivament per via d’exportacions o importacions,
la qual cosa vol dir que en una part molt elevada
d’indústries el comerç és exclusivament de tipus in-
terindustrial.

Si s’analitzen ara els resultats de l’any 1998 es pot
comprovar que, a escala del comerç amb tot el món,
són majoria els sectors en què Catalunya té desa-
vantatge comparatiu. D’aquesta manera, i tal com
es pot veure en el quadre 2, un 82% dels sectors te-62
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre 2. Distribució de les indústries de Catalunya segons el seu avantatge comparatiu revelat.
Grups de la CUCI. 1998

IACRij = –100 –100 < IACRij < 0 0 < IACRij < 100 IACRij = 100

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Unió Europea 8 3,13 205 80,08 43 16,80 0 0,00
Resta d’Europa 7 2,80 113 45,20 107 42,80 23 9,20
Àfrica 9 3,80 54 22,78 115 48,52 59 24,89
Àsia 14 5,96 157 66,81 47 20,00 17 7,23
Amèrica Central i del Sud 10 4 15 68 28,22 129 53,53 34 14,11
Estats Units 33 14,10 120 51,28 73 31,20 8 3,42
Austràlia, Oceania i altres 23 12,30 22 11,76 63 33,69 79 42,25
Tot el món 5 1,94 207 80,23 45 17,44 1 0,39

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre 1. Distribució de les indústries de Catalunya segons el seu avantatge comparatiu revelat.
Grups de la CUCI. 1985

IACRij = –100 –100 < IACRij < 0 0 < IACRij < 100 IACRij = 100

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Unió Europea 16 6,93 138 59,74 74 32,03 2 0,87
Resta d’Europa 26 11,72 73 32,88 97 43,69 24 10,81
Àfrica 20 10,10 24 12,12 46 23,23 108 54,55
Àsia 33 15,71 79 37,62 77 36,67 20 9,52
Amèrica Central i del Sud 29 14,29 28 13,79 67 33,00 76 37,44
Estats Units 40 20,00 80 40,00 63 31,50 17 8,50
Austràlia, Oceania i altres 20 14,08 8 5,63 21 14,79 93 65,49
Tot el món 8 3,39 139 58,90 82 34,75 6 2,54



nen desavantatge comparatiu. Per a les set zones geo-
gràfiques aquest canvi presenta el mateix signe, és a
dir, que en totes elles el percentatge d’indústries en
què hi ha desavantatge comparatiu és més elevat l’any
1998 que no pas el 1985. De tota manera, pel que
fa a les tres zones on l’any 1985 es tenia avantat-
ge comparatiu, el 1998 també n’hi ha a la majoria
d’indústries.

Aquesta anàlisi per a totes les indústries es pot com-
pletar amb la distinció del grau de comerç intrain-
dustrial que es dóna en cada indústria. Així, en els
quadres 3 i 4 es mostren els resultats de l’índex 
de comerç intraindustrial per als anys 1985 i 1998.
De forma anàloga a com es presentaven els resul-
tats de l’índex d’avantatge comparatiu revelat, en
aquests quadres es troba el nombre d’indústries, i
el percentatge que representen sobre el total, dife-
renciats segons el seu grau de comerç intraindus-
trial.

Es pot observar que, quant al comerç amb tot el món,
l’any 1985 hi ha un cert predomini del nombre d’in-
dústries amb més importància del comerç interin-
dustrial que no pas de l’intraindustrial. Així, per a un
59% de les indústries el valor de l’índex és de menys
de 50. A més, prop d’un 37% de les indústries pre-
senten índexs per sota de 25. De tota manera, tam-
bé són nombrosos els sectors amb un important grau
de comerç intraindustrial, cosa que indica que, quant
al nombre d’indústries, el comerç intraindustrial té una
important presència en els intercanvis de Catalunya
amb l’estranger. Per zones geogràfiques, les diferèn-
cies que es poden establir indiquen que el comerç
amb els països europeus, tant els que pertanyen a la
Unió Europea com a la resta de països, és el que
presenta un comerç intraindustrial més important.

En comparació amb la situació del 1985, la del 1998
presenta algunes diferències, si bé sembla que es
confirmen les conclusions que es podien extreure
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Quadre 3. Distribució de les indústries de Catalunya segons el comerç intraindustrial.
Grups de la CUCI. 1985

GIij = 0 0 < GIij ≤ 25 25 < GIij ≤ 50 50 < GIij ≤ 75 75 < GIij ≤ 100

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Unió Europea 18 7,82 66 28,70 44 19,13 63 27,39 39 16,96
Resta d’Europa 50 22,52 70 31,53 32 14,41 40 18,02 30 13,52
Àfrica 128 64,45 53 26,77 8 4,04 6 3,03 3 1,51
Àsia 53 25,24 66 31,43 36 17,14 29 13,81 26 12,38
Amèrica Central i del Sud 105 51,72 67 33,00 14 6,90 11 5,42 6 2,96
Estats Units 57 28,50 70 35,00 26 13,00 20 10,00 27 13,50
Austràlia, Oceania i altres 113 79,58 16 11,27 5 3,52 6 4,22 2 1,41
Tot el món 14 5,93 73 30,93 52 22,04 43 18,22 54 22,88

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre 4. Distribució de les indústries de Catalunya segons el comerç intraindustrial.
Grups de la CUCI. 1998

GIij = 0 0 < GIij ≤ 25 25 < GIij ≤ 50 50 < GIij ≤ 75 75 < GIij ≤ 100

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Unió Europea 8 3,13 47 18,36 65 25,39 71 27,73 65 25,39
Resta d’Europa 30 12,00 57 22,80 45 18,00 61 24,40 57 22,80
Àfrica 68 28,69 104 43,88 33 13,92 20 8,44 12 5,06
Àsia 31 13,19 93 39,57 49 20,85 26 11,06 36 15,32
Amèrica Central i del Sud 44 18,26 113 46,89 39 16,18 20 8,30 25 10,37
Estats Units 41 17,52 73 31,20 40 17,09 43 18,38 37 15,81
Austràlia, Oceania i altres 102 54,55 54 28,88 15 8,02 11 5,88 5 2,67
Tot el món 5 1,94 51 19,77 62 24,03 74 28,68 66 25,58

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.



per a l’any 1985. D’aquesta manera, es palesa que
en el conjunt de països europeus hi ha més indús-
tries amb un elevat comerç intraindustrial que no pas
per a la resta. Així, tant per a la Unió Europea com
per a la resta de països europeus, el nombre de sec-
tors pels quals més de la meitat del comerç és de ti-
pus intraindustrial representa, aproximadament, un
50% de totes les indústries.

Quant al canvi del comerç produït entre els anys 1985
i 1998, en el quadre 5 es mostren els resultats ob-
tinguts per l’índex de Brülhart Bij per a totes les in-
dústries. Es pot observar que, pel que fa al comerç
amb tot el món, en un 46% de les indústries el can-
vi és més de tipus intraindustrial (–50 < Bij < 50),
mentre que en un 54% el canvi és especialment de
tipus interindustrial (Bij < –50 o Bij > –50). Si es di-
ferencien aquests resultats segons les zones geo-
gràfiques, es detecta una dinàmica del mateix sig-
ne entre els dos anys, és a dir, per a totes les zones
el comerç interindustrial ha augmentat més que no
pas l’intraindustrial en un percentatge més elevat d’in-
dústries. Però, malgrat això, el canvi produït entre
ambdós anys no és igual per a totes les zones. Així,
es pot comprovar que la Unió Europea i la resta de
països europeus són les zones en què el canvi en el
comerç és més de tipus intraindustrial per a més sec-
tors. Igualment, es pot observar que, a escala glo-
bal, en un 76% de les indústries el creixement de
les importacions és superior al de les exportacions
(Bij < 0). Per a la Unió Europea, la resta d’Europa,
Àsia i els Estats Units hi ha també una preponderància
del nombre d’indústries per a les quals han aug-
mentat més les importacions que no pas les expor-
tacions, mentre que per a Àfrica, Amèrica Central i
del Sud, i Austràlia, Oceania i altres, la situació és
la inversa.

Aquests resultats, però, podrien donar la impressió
que es produeix un augment més important del co-
merç interindustrial. Això no és exactament així, ja que
aquests resultats s’han de matisar en dos aspectes.
En primer lloc, l’anàlisi realitzada fins ara s’ha fet a
escala de cadascuna de les indústries i es fonamen-
ta en el nombre de sectors, sense tenir present el
volum de comerç de cadascun. En aquest sentit, hi
pot haver un nombre més elevat de sectors amb
poc comerç intraindustrial però que representen una
part petita del total de béns comerciats. En segon
lloc, s’han considerat tots els sectors i cal tenir pre-
sent que el comerç intraindustrial és força més gran
en productes manufacturats que no pas en primaris.
Això és evident si es té en compte que la producció
de béns primaris i, per tant, la seva exportació, està
molt condicionada per qüestions com ara els recur-
sos naturals dels països.

3.2.

Anàlisi per grups de productes

Si s’analitza el comerç per a grups d’indústries mit-
jançant la ponderació dels índexs individuals es pot
tenir una visió més de conjunt del comerç inter i in-
traindustrial que no pas la que hem presentat en l’a-
partat anterior.

Quant al comerç amb tot el món, en el quadre 6 es
mostren els resultats dels índexs de comerç intra-
industrial per als anys 1985 i 1998, la diferència 
d’aquests entre ambdós anys i l’índex de comerç 
intraindustrial marginal. A escala del total de béns des-
taca l’important paper del comerç intraindustrial en
el comerç de Catalunya, ja que prop d’un 42% el 1985
i d’un 63% el 1998 és de caràcter intraindustrial.64
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Quadre 5. Evolució del comerç i actuació comercial de Catalunya entre 1985 i 1998

Bij = –100 –100 < Bij < –50 –50 < Bij < 0 0 < Bij < 50 50 < Bij < 100 Bij = 100

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Unió Europea 17 7,83 78 35,94 78 35,94 23 10,60 9 4,15 12 5,53
Resta d’Europa 28 13,02 45 20,93 41 19,07 34 15,81 36 16,74 31 14,42
Àfrica 36 18,65 25 12,95 14 7,25 9 4,66 64 33,16 45 23,32
Àsia 35 17,50 83 41,50 28 14,00 11 5,50 20 10,00 23 11,50
Amèrica Central i del Sud 27 13,71 31 15,74 11 5,58 20 10,15 82 41,62 26 13,20
Estats Units 45 23,56 56 29,32 25 13,09 15 7,85 24 12,57 26 13,61
Austràlia, Oceania i altres 48 32,43 10 6,76 4 2,70 5 3,38 31 20,95 50 33,78
Tot el món 14 6,31 77 34,68 79 35,59 24 10,81 14 6,31 14 6,31

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.



Aquests resultats complementen els mostrats en l’a-
partat anterior, en el sentit que, a més del nombre
d’indústries en què el comerç intraindustrial és im-
portant, aquestes tenen també un volum de comerç
elevat. Així mateix, si es consideren separadament els
béns primaris i els manufacturats es troba una im-
portant diferència entre els uns i els altres. D’aques-
ta manera, els intercanvis intraindustrials dels pro-
ductes manufacturats són sensiblement més elevats,
ja que els anys 1985 i 1998 representen un 54,45%
i un 68,27% del comerç en aquests béns, mentre que
per als productes primaris aquests pesos són no-
més d’un 20,48% i un 39,82%. Aquest comportament
diferenciat es correspon amb el que es preveia, ja que
l’obtenció de productes primaris i, per tant, la seva
exportació, està limitada per factors com ara el cli-
ma i l’existència de recursos naturals. Aquestes limi-
tacions poden impossibilitar que en una economia de-
terminada es donin uns nivells elevats d’exportacions
en algun sector, la qual cosa determinaria que el co-
merç intraindustrial en aquest sector fos reduït.

Respecte dels productes manufacturats, es pot ob-
servar que el comerç de les quatre seccions de la CUCI

que en formen part és majoritàriament de tipus in-
traindustrial, de manera que aquesta part del comerç
representa més de la meitat del total de béns inter-
canviats tant l’any 1985 com el 1998 per aquestes qua-
tre seccions, amb l’única excepció d’articles manu-
facturats diversos, el comerç intraindustrial de la qual
l’any 1985 és d’un 44%, aproximadament. De les di-
verses seccions de la CUCI, la de maquinària i equips
de transport és la que té més comerç intraindustrial

en ambdós anys, amb uns percentatges que se situen
en un 58% i un 70%, respectivament. Quant als pro-
ductes primaris, tot i que presenten menys comerç in-
traindustrial, hi ha dues seccions, begudes i tabac i pro-
ductes alimentaris i animals vius en què aquest
representa també una part important del comerç.

Així mateix, si es comparen els índexs dels anys 1985
i 1998 es pot comprovar que per al conjunt de béns,
com també per als productes primaris i manufacturats,
els resultats són més elevats l’any 1998. Quant a les
seccions de la CUCI, això succeeix de forma generalit-
zada, amb l’excepció de les mercaderies i operacions
no classificades. Per tant, es pot concloure que l’any
1998 la proporció del comerç de Catalunya amb l’es-
tranger que és de tipus intraindustrial és més gran.

El fet que l’any 1998 s’hagin obtingut uns índexs
més elevats que no pas el 1985 podria fer pensar que
el comerç intraindustrial ha augmentat. En aquest sen-
tit, però, cal distingir el fet que l’any 1998 la propor-
ció del comerç que és de tipus intraindustrial hagi
estat més gran, del fet que el canvi produït en el co-
merç entre ambdós anys hagi estat majoritàriament
de tipus intraindustrial. D’aquesta manera, per saber
si la variació del comerç produïda entre aquests dos
anys és majoritàriament intraindustrial o si, per con-
tra, és interindustrial, cal analitzar els resultats obtin-
guts per l’índex marginal, Aij.

En el quadre 6, en el qual es mostren també els re-
sultats de l’índex de comerç intraindustrial marginal,
es pot observar que el valor obtingut per l’índex per 65
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre 6. Comerç intraindustrial de Catalunya amb tot el món. Evolució 1985-1998. Seccions de la CUCI. (%)

Secció GLj 1985 GLj 1998 Diferència Aj
CUCI GLj 1998-1985

O Productes alimentaris i animals vius 36,69 45,52 8,83 41,94
1 Begudes i tabac 30,31 66,37 36,06 66,18
2 Materials crus no comestibles 20,16 30,63 10,47 22,63
3 Combustibles, lubricants minerals 14,75 25,93 11,18 3,80
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 6,04 18,90 12,86 50,18
5 Productes químics 58,08 65,99 7,91 64,43
6 Art. manufacturats segons material 51,15 69,76 18,61 59,27
7 Maquinària i equips de transport 58,22 70,71 12,49 70,19
8 Art. manufacturats diversos 43,97 61,83 17,86 53,46
9 Mercaderies i operacions no classificades 22,79 8,50 –14,29– 6,82
0-4 Productes primaris 20,48 39,82 19,34 35,26
5-8 Manufactures 54,45 68,27 13,82 64,67
0-9 Tots els béns 41,77 63,27 21,50 59,58



al total de béns és molt proper a 60%, més de deu
punts per sobre del valor en què s’estableix la dife-
renciació entre el creixement més gran del comerç
intraindustrial. Això fa que, en general, es pugui dir
que el comerç intraindustrial augmenta força més que
no pas l’interindustrial. Igualment, si es considera el
comerç separadament segons que sigui en produc-
tes primaris o manufacturats es veu una evolució di-
ferenciada. D’una banda, el comerç intraindustrial mar-
ginal en els productes primaris és únicament d’un
35%, mentre que en els productes manufacturats és
superior a un 64%, de manera que es pot dir que el
canvi del comerç en aquests productes ha estat molt
més orientat al comerç intraindustrial. Si, a més, es
diferencien les seccions de la CUCI, els resultats que
s’obtenen confirmen aquest superior creixement del
comerç intraindustrial en els diferents productes ma-
nufacturats. Així, per a cadascuna de les quatre sec-

cions de productes manufacturats, més d’un 50% del
canvi en el comerç és de tipus intraindustrial. Addi-
cionalment, es pot observar que la secció en la qual
augmenta més aquest tipus de comerç és la de ma-
quinària i equips de transport, per a la qual el co-
merç intraindustrial marginal és d’un 70%. Així doncs,
aquesta secció no sols és la que presenta un grau
més elevat de comerç intraindustrial, sinó que tam-
bé s’hi produeixen els augments més importants.

L’anàlisi del comerç intraindustrial per a diferents zones
geogràfiques i productes que es du a terme tot seguit,
permet detectar diferents dinàmiques entre les diver-
ses zones i béns. En aquest sentit, i com a tret gene-
ral del comerç de Catalunya amb totes les zones, s’a-
precia que el comerç intraindustrial és més important
en productes manufacturats que no pas en productes
primaris, tal com es pot veure en els gràfics 1 i 2, en

66
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Gràfic 2. Comerç intraindustrial de Catalunya per zones geogràfiques. 1998
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Gràfic 1. Comerç intraindustrial de Catalunya per zones geogràfiques. 1985
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els quals es presenta el percentatge d’aquest tipus de
comerç sobre el total de béns intercanviats amb ca-
dascuna de les zones per als anys 1985 i 1998.

Així mateix, s’observa que hi ha una important presèn-
cia del comerç intraindustrial en els intercanvis amb
la Unió Europea i amb la resta d’Europa, tant pel que
fa als productes manufacturats com als primaris. D’a-
questa manera, el comerç intraindustrial de produc-
tes manufacturats amb la Unió Europea representa
un 51% del total de manufactures intercanviades l’any
1985 i un 66% el 1998. Els productes primaris as-
soleixen uns percentatges d’un 27% i un 46% els anys
1985 i 1998, els quals, tot i ser substancialment in-
feriors als dels productes manufacturats, represen-
ten una part important del comerç, especialment si
es comparen amb els obtinguts en el comerç amb
altres zones. Quant al comerç amb la resta d’Euro-
pa, el comerç intraindustrial en productes manufac-
turats representa un 39% i un 56% els anys 1985 i
1998, i en productes primaris, un 13% i un 31%,
respectivament, mentre que amb la resta de zones
és substancialment inferior tant pel que fa al total de
béns com per als productes primaris i els manufac-
turats.

Quant a les diferents seccions de la CUCI i al comerç
amb la Unió Europea,4 destaca el fet que per a totes
les seccions que formen part dels productes manu-
facturats hi ha un comerç intraindustrial força elevat,
que representa més d’un 60% per a la major part del
comerç. D’altra banda, els productes primaris pre-
senten percentatges més baixos de comerç intrain-
dustrial, si bé hi ha l’excepció de la secció de begu-
des i tabac, el comerç intraindustrial de la qual
representa un 78% del comerç d’aquests béns l’any
1985 i un 71% el 1998. Pel que fa a la resta d’Euro-
pa, tot i que els índexs assolits en els diferents pro-
ductes són, en general, inferiors als del comerç amb
la Unió Europea, la importància del comerç intrain-
dustrial en els diferents productes manufacturats és
també considerablement superior a la dels primaris.

Les relacions comercials que Catalunya té amb Àfri-
ca es caracteritzen, a més de per representar una part
molt petita del comerç que Catalunya té amb l’es-
tranger, per tenir un comerç intraindustrial molt re-
duït i fins i tot gairebé inexistent l’any 1985. Aques-
ta escassetat de comerç intraindustrial amb Àfrica

l’any 1985 s’ha modificat una mica l’any 1998, es-
pecialment pel que fa als productes manufacturats,
el comerç intraindustrial dels quals se situa a l’entorn
d’un 24%.

El comerç de Catalunya amb Àsia presenta uns ni-
vells de comerç intraindustrial que, malgrat no arri-
bar a ser tan importants com els que té amb la Unió
Europea i amb la resta d’Europa, són força més ele-
vats que no pas els que té amb Àfrica. Així, a esca-
la de tots els béns, el comerç intraindustrial se situa
en un 17% i un 28% els anys 1985 i 1998. Quant als
productes manufacturats, aquest tipus de comerç
representa més de la quarta part dels intercanvis
d’aquests béns en tots dos anys.

D’altra banda, el comerç intraindustrial amb els Es-
tats Units presenta una participació superior a la que
es produeix amb Àsia, tant pel que fa al conjunt de
tots els béns com a la diferenciació en productes
primaris i manufacturats. Aquesta superior importàn-
cia del comerç intraindustrial es posa de manifest
especialment en els productes manufacturats, per
als qual aquest tipus de comerç representa un 47%
del total. Quant al comerç amb Amèrica Central i del
Sud, la participació del comerç intraindustrial en el to-
tal de béns és molt reduïda l’any 1985, mentre que
l’any 1998 hi ha un percentatge més gran d’aquest
tipus de comerç, especialment pel que fa als pro-
ductes químics i a begudes i tabac, que arriben a
uns índexs d’un 32,43% i un 51,11%, respectivament.
En aquestes dues seccions, juntament amb la d’ar-
ticles manufacturats segons el material, és on es
presenten els nivells més elevats de comerç intrain-
dustrial, mentre que per a la resta aquest tipus de
comerç és més reduït.

Per últim, el comerç amb Austràlia, Oceania i altres
és, de les zones considerades, el quantitativament
menys important, ja que representa menys de l’1%
del comerç de Catalunya amb l’estranger. A més, el
comerç que es té amb aquesta zona sembla que està
més motivat per l’explotació d’avantatges compara-
tius que no pas per un component intraindustrial, ja
que l’any 1985 és pràcticament inexistent per a gai-
rebé totes les seccions. La situació l’any 1998 és sem-
blant, si bé hi ha més participació del comerç in-
traindustrial en productes manufacturats, especialment
d’articles manufacturats diversos.

Quant al comerç intraindustrial marginal, l’única zona
per a la qual la variació del comerç és més de tipus
intraindustrial és la Unió Europea, que assoleix, un
índex d’un 61,19% per al global de tots els béns. A 67
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(4) En l’annex es presenten els resultats dels diferents índexs, calculats
separadament per a set grans zones geogràfiques: la Unió Europea, la
resta d’Europa, Àfrica, Àsia, Amèrica Central i del Sud, els Estats Units,
i Austràlia, Oceania i altres.



continuació se situa la resta d’Europa, amb un índex
d’un 46,3%, mentre que l’índex per a la resta de zo-
nes és clarament inferior. Si es diferencia el valor de
l’índex segons si els productes són primaris o manu-
facturats la dinàmica que es palesa és la mateixa, amb
independència de la zona considerada. D’aquesta ma-
nera, per a totes les zones el valor de l’índex és sem-
pre superior per als productes manufacturats, tal com
es pot comprovar en el gràfic 3, on es mostra l’evolu-
ció del comerç intraindustrial entre els anys 1985 i 1998.

En aquest gràfic es pot comprovar també que es
troben importants diferències en els valors concrets
per a cada zona pels productes manufacturats. De
nou, els índexs més elevats són els que s’obtenen
en el comerç amb la Unió Europea i, en segon lloc,
amb la resta d’Europa. Respecte a la primera, el
canvi en el comerç entre el 1985 i el 1998 per als
productes manufacturats es deu al comerç intrain-
dustrial en gairebé un 65%, mentre que per als pro-
ductes primaris el percentatge és d’un 42%. Quant
a la resta d’Europa, l’índex assoleix uns valors d’un
22% i un 52% per als productes primaris i manufac-
turats, respectivament. Les altres zones presenten uns
valors molt més baixos, especialment per als pro-
ductes primaris, que en cap cas no arriben al 7%.

4.

El comerç intraindustrial horitzontal
i vertical de Catalunya

Tal com hem comentat abans, la diferenciació del
comerç intraindustrial, segons si es produeix en béns
diferenciats hortizontalment o vertical, aporta un ele-

ment important en l’anàlisi del vincle entre el comerç
i els costos d’ajust. En aquest sentit, a partir de la
ràtio dels valors unitaris d’exportació i d’importació
s’ha diferenciat el comerç intraindustrial horitzontal o
vertical mitjançant un interval de variació d’un 15%.
Dintre del segon grup s’ha obtingut la part en què
aquests intercanvis representen l’exportació de pro-
ductes de més i menys qualitat que els importats,
separant així el comerç intraindustrial d’alta i baixa
qualitat. En aquest sentit, s’ha considerat comerç in-
traindustrial vertical d’alta qualitat quan el valor uni-
tari de les exportacions és superior al valor unitari
d’importació en més d’un 15%, i viceversa.

En el quadre 7 es presenten, de forma agregada per
a les seccions de la CUCI, els resultats obtinguts. Es
pot observar que tant per al conjunt de béns co-
merciats com per als productes primaris, manufac-
tures i totes les seccions de la CUCI, el comerç in-
traindustrial de tipus vertical és superior a l’horitzontal.
Això es deu al fet que en la majoria dels casos l’in-
tercanvi del mateix tipus de producte comporta l’ex-
portació d’una varietat de diferent qualitat a la de la
varietat importada. Aquesta diferent qualitat de les ex-
portacions i les importacions dels mateixos produc-
tes reflecteix disparitats en les dotacions de factors
productius i en les capacitats tecnològiques dels paï-
sos. La superior importància del comerç intraindus-
trial vertical és un resultat comú a altres estudis que
estableixen aquesta diferenciació. A tall d’exemple
es poden citar, entre d’altres, els treballs de Abd-el-
Rahman (1991) amb referència al comerç de França,
Greenaway, Hine i Milner (1994, 1995,1999) per al co-
merç del Regne Unit, Gordo i Martín (1996) per al
cas espanyol i Brülhart (1999) per al cas d’Irlanda.68
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Gràfic 3. Evolució del comerç intraindustrial de Catalunya per zones
geogràfiques entre 1985 i 1998
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També es posa de manifest que el component verti-
cal de baixa qualitat és més elevat que el d’alta qua-
litat tant per al conjunt de béns, com també per als
productes primaris i manufacturats. És a dir, hi ha
més importància del comerç intraindustrial vertical en
sectors en els quals s’exporten béns de qualitat infe-
rior a la dels béns importats. D’aquest fet es pot infe-
rir que, en el comerç intraindustrial amb el conjunt de
l’estranger, Catalunya té una capacitat tecnològica in-
ferior a la de la resta del món. Això, però, cal matisar-
ho en dos sentits. En primer lloc, cal tenir present que
el fet que les exportacions tinguin una qualitat inferior
a la de les importacions en el comerç intraindustrial
no es dóna per a totes les seccions de la CUCI. Així,
per als olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal i
els articles manufacturats segons el material és més
important el comerç intraindustrial d’alta qualitat, men-
tre que per als materials crus no comestibles la situa-
ció és força equilibrada. En segon lloc, tot i que és
cert que el comerç intraindustrial de baixa qualitat és
més important, aquesta situació es dóna respecte del
comerç intraindustrial amb tot el món en conjunt, i pot
estar amagant situacions molt heterogènies quant al
comerç amb diferents zones geogràfiques. Per tant, es
fa necessari establir conclusions diferenciant diverses
zones, tal com es farà tot seguit.

Per tal d’analitzar les possibles diferències segons el
mercat que es consideri s’ha calculat la participació
del comerç intraindustrial horitzontal i vertical distin-
gint diferents zones geogràfiques.5 Els resultats mos-

tren que el predomini del comerç intraindustrial ver-
tical es manté, en termes generals, per a totes les
zones considerades, però es presenten algunes di-
ferències entre elles. Així, els casos més remarcables
són els de la Unió Europea i la resta d’Europa. En el
comerç amb aquestes zones és on el comerç in-
traindustrial de tipus horitzontal és més important, 
especialment en productes manufacturats. Concre-
tament per al cas de la Unió Europea, el comerç in-
traindustrial horitzontal de les manufactures representa
aproximadament un 12% dels intercanvis, mentre que
el de tipus vertical en representa un 54%. En el cas
de la resta d’Europa, aquests percentatges són d’un
15% i un 40%, respectivament.

Pel que fa al comerç amb la resta de zones, a esca-
la del conjunt de tots els béns i per a les manufac-
tures predomina el comerç intraindustrial vertical, el
qual és, en termes generals, majoritàriament de bai-
xa qualitat, amb l’única excepció d’Àsia. Així, el co-
merç intraindustrial més important amb aquesta zona
és el que representa l’exportació de productes de més
qualitat que no pas els importats. De tota manera, el
comerç intraindustrial amb aquestes zones, sobretot
en productes primaris, és força reduït, especialment
en comparació amb el que es dóna amb la Unió Eu-
ropea i la resta d’Europa.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre 7. Comerç intraindustrial horitzontal i vertical de Catalunya amb tot el món. Seccions de la CUCI.
1998. (%)

Secció
CII vertical

CUCI CII total CII horitzontal Alta Baixa
Total qualitat qualitat

0 Productes alimentaris i animals vius 45,52 15,69 29,83 8,70 21,13
1 Begudes i tabac 66,37 0,00 66,37 0,00 66,37
2 Materials crus no comestibles 30,64 12,43 18,21 8,94 9,27
3 Combustibles, lubricants minerals 35,22 0,20 35,02 7,16 27,86
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 18,90 4,72 14,18 14,18 0,00
5 Productes químics 66,01 10,41 55,60 12,78 42,82
6 Art. manufacturats segons material 69,76 28,70 41,06 20,55 20,51
7 Maquinària i equips de transport 70,71 17,20 53,51 7,41 46,10
8 Art. manufacturats diversos 61,83 16,56 45,27 19,00 26,27
9 Mercaderies i operacions no classificades 8,50 0,06 8,44 0,00 8,44
0-4 Productes primaris 41,46 11,23 30,23 8,15 22,08
5-8 Manufactures 68,27 17,99 50,28 12,80 37,48
0-9 Tots els béns 63,68 16,81 46,87 11,99 34,88

(5) Els resultats per a les set grans zones geogràfiques es presenten en
l’annex.



5.

Conclusions

En aquest treball s’ha identificat la importància del co-
merç inter i intraindustrial de Catalunya amb l’estranger
els anys 1985 i 1998 i la variació produïda entre
ambdós. De l’anàlisi efectuada se’n deriven les se-
güents conclusions:

1. En un percentatge important d’indústries —un 62%
el 1985 i un 82% el 1998— Catalunya presenta
desavantatge comparatiu, és a dir, les importacions
són superiors a les exportacions. Si es diferencia
el comerç en grans zones geogràfiques, la im-
portància de les indústries amb desavantatge com-
paratiu es manté per a la Unió Europea, Àsia i els
Estats Units. Per a les altres zones analitzades,
és a dir, per la resta d’Europa, Àfrica, Amèrica Cen-
tral i del Sud, i Austràlia, Oceania i altres, Cata-
lunya té avantatge comparatiu en un percentatge
superior d’indústries. En aquest sentit, s’ha com-
provat que són precisament les zones amb les
quals hi ha una preponderància d’indústries amb
avantatge comparatiu les que mostren un menor
comerç intraindustrial. Això fa que l’existència de
comerç amb aquestes zones es degui majorità-
riament a l’explotació dels avantatges comparatius
de Catalunya.

2. Malgrat que el nombre d’indústries en què Cata-
lunya té desavantatge comparatiu és més elevat,
cal esmentar la importància quantitativa del co-
merç intraindustrial, que representa un 42% del to-
tal d’intercanvis l’any 1985 i prop d’un 63% el 1998.
Aquest tipus de comerç es mostra clarament su-
perior en els productes manufacturats que no pas
en els primaris. Per zones, es detecta una clara
diferència en favor de la Unió Europea, de mane-
ra que per a ambdós tipus de productes el comerç
intraindustrial de Catalunya amb aquesta zona és
força més elevat que no pas per a la resta.

3. Si s’analitzen els fluxos comercials segons les sec-
cions de la CUCI es constata que, per a totes elles,
el comerç intraindustrial també és més elevat en
els intercanvis amb la Unió Europea que no pas
amb la resta de zones. Destaca especialment el
de les seccions de maquinària i equips de trans-
port, productes químics i begudes i tabac.

4. L’anàlisi de l’evolució del comerç intraindustrial en-
tre els anys 1985 i 1998 mostra que l’augment més
important es dóna en els intercanvis amb la Unió

Europea i la resta d’Europa. Per a la Unió Euro-
pea, més d’un 60% del canvi en el comerç que
es produeix entre aquest dos anys es deu al co-
merç intraindustrial, mentre que per a la resta d’Eu-
ropa aquest canvi representa un 46%. Així ma-
teix, es comprova que el comerç intraindustrial no
solament representava una part important en els
intercanvis de productes manufacturats l’any 1985,
sinó que, a més, és precisament en aquests on
augmenta més. Aquest efecte diferenciador entre
les manufactures i els productes primaris es pro-
dueix en el comerç de Catalunya amb tot el món
com a conjunt, i per a cadascuna de les zones
separadament. De tota manera, també és la Unió
Europea la zona amb la qual el comerç intrain-
dustrial marginal és més elevat, ja que represen-
ta prop d’un 65% de la variació del comerç en pro-
ductes manufacturats. En aquest sentit, de nou
són les seccions de maquinària i equips de trans-
port i begudes i tabac les més importants.

5. La distinció del comerç intraindustrial de Catalu-
nya l’any 1998 segons si els productes intercanviats 
es diferencien horitzontalment o vertical ha de-
mostrat que la major part del comerç intraindus-
trial es dóna en béns que presenten diferenciació
vertical. Tanmateix, diferenciant geogràficament el
comerç, s’ha comprovat que, tot i que el comerç
intraindustrial vertical és majoritari per a totes les
zones, el de tipus horitzontal és relativament més
important en el comerç amb la Unió Europea i la
resta d’Europa. Aquest tipus de comerç intrain-
dustrial està més proper al que es podria consi-
derar com comerç intraindustrial pur, en el sentit
que representa l’exportació i la importació d’un ma-
teix tipus de producte que té aproximadament la
mateixa qualitat. Així doncs, pel que fa al comerç
intraindustrial de tipus vertical, el de baixa qualitat
és el més important, especialment en el comerç
amb la Unió Europea. Per a aquesta zona, més
de tres quartes parts del comerç intraindustrial ver-
tical correspon a la varietat de baixa qualitat, que
comporta la importació de productes de més qua-
litat que no pas la dels exportats, la qual cosa es
pot considerar com una importació de tecnologia.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A1. Comerç intraindustrial de Catalunya amb la Unió Europea. (%)

Secció GLj 1985 GLj 1998 Diferència AjCUCI GLj 1998-1985

0 Productes alimentaris i animals vius 30,07 43,11 13,04 42,14
1 Begudes i tabac 78,52 70,92 –7,60 68,09
2 Materials crus no comestibles 25,32 44,85 19,53 38,52
3 Combustibles, lubricants minerals 26,43 42,29 15,86 0,00
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 12,81 24,74 11,93 45,94
5 Productes químics 44,95 59,40 14,45 60,10
6 Art. manufacturats segons material 52,91 65,42 13,23 60,53
7 Maquinària i equips de transport 54,32 68,26 13,94 68,65
8 Art. manufacturats diversos 54,21 69,37 15,16 60,67
9 Mercaderies i operacions no classificades 65,40 12,38 –53,02– 11,25
0-4 Productes primaris 27,69 45,75 18,06 41,71
5-8 Manufactures 51,48 65,89 14,41 64,59
0-9 Tots els béns 47,21 62,98 15,77 61,19

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A2. Comerç intraindustrial de Catalunya amb la resta d’Europa. (%)

Secció GLj 1985 GLj 1998 Diferència AjCUCI GLj 1998-1985

0 Productes alimentaris i animals vius 25,34 35,02 9,68 33,71
1 Begudes i tabac 31,17 15,86 –15,31 3,17
2 Materials crus no comestibles 19,71 33,36 13,65 28,95
3 Combustibles, lubricants minerals 2,48 31,12 28,64 0,00
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 0,33 11,28 10,95 17,10
5 Productes químics 41,05 49,75 8,70 43,87
6 Art. manufacturats segons material 38,03 58,88 20,85 48,45
7 Maquinària i equips de transport 43,50 56,90 13,40 54,07
8 Art. manufacturats diversos 26,95 60,27 33,32 60,49
9 Mercaderies i operacions no classificades 1,21 18,71 17,50 35,13
0-4 Productes primaris 12,89 31,44 18,55 22,58
5-8 Manufactures 39,13 56,02 16,89 51,94
0-9 Tots els béns 28,79 51,96 23,17 46,38
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A3. Comerç intraindustrial de Catalunya amb Àfrica. (%)

Secció GLj 1985 GLj 1998 Diferència AjCUCI GLj 1998-1985

0 Productes alimentaris i animals vius 6,33 11,50 5,17 6,28
1 Begudes i tabac 0,00 6,90 6,90 20,24
2 Materials crus no comestibles 7,24 23,92 16,68 8,75
3 Combustibles, lubricants minerals 0,76 1,56 0,80 0,00
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 0,00 13,84 13,84 7,29
5 Productes químics 6,51 14,49 7,98 12,81
6 Art. manufacturats segons material 3,31 27,98 24,67 9,58
7 Maquinària i equips de transport 0,93 19,39 18,46 20,51
8 Art. manufacturats diversos 1,86 39,48 37,62 42,48
9 Mercaderies i operacions no classificades 0,00 0,65 0,65 0,66
0-4 Productes primaris 1,95 6,81 4,86 3,42
5-8 Manufactures 3,35 23,96 20,61 18,59
0-9 Tots els béns 2,29 14,64 12,35 11,69

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A4. Comerç intraindustrial de Catalunya amb Àsia. (%)

Secció GLj 1985 GLj 1998 Diferència AjCUCI GLj 1998-1985

0 Productes alimentaris i animals vius 35,98 24,98 –11,00 12,88
1 Begudes i tabac 2,72 19,27 –16,55 1,12
2 Materials crus no comestibles 6,51 20,39 –13,88 6,52
3 Combustibles, lubricants minerals 1,03 0,05 ––0,98 0,93
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 2,70 6,23 – 3,53 38,85
5 Productes químics 39,85 61,40 –21,55 43,37
6 Art. manufacturats segons material 24,61 36,39 –11,78 16,74
7 Maquinària i equips de transport 20,08 22,01 – 1,93 19,48
8 Art. manufacturats diversos 20,40 23,26 – 2,86 16,79
9 Mercaderies i operacions no classificades 34,15 2,13 –32,02 1,73
0-4 Productes primaris 4,77 13,58 – 8,81 6,76
5-8 Manufactures 25,18 29,93 – 4,75 21,32
0-9 Tots els béns 17,34 27,97 –10,63 19,39
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A5. Comerç intraindustrial de Catalunya amb els Estats Units. (%)

Secció GLj 1985 GLj 1998 Diferència AjCUCI GLj 1998-1985

0 Productes alimentaris i animals vius 0,95 4,52 – 3,57 0,98
1 Begudes i tabac 0,57 61,08 –60,51 7,65
2 Materials crus no comestibles 2,68 6,19 – 3,51 7,54
3 Combustibles, lubricants minerals 35,97 50,32 –14,35 0,00
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 0,41 1,14 – 0,73 1,37
5 Productes químics 40,67 42,95 – 2,28 36,66
6 Art. manufacturats segons material 26,30 44,79 –18,49 37,11
7 Maquinària i equips de transport 40,90 53,54 –12,64 42,73
8 Art. manufacturats diversos 28,40 45,52 –17,12 24,38
9 Mercaderies i operacions no classificades 33,69 9,24 –24,45 1,45
0-4 Productes primaris 6,68 14,29 – 7,61 3,99
5-8 Manufactures 35,40 47,32 –11,92 37,21
0-9 Tots els béns 20,81 37,72 –16,91 25,39

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A6. Comerç intraindustrial de Catalunya amb Amèrica Central i del Sud. (%)

Secció GLj 1985 GLj 1998 Diferència AjCUCI GLj 1998-1985

0 Productes alimentaris i animals vius 2,36 6,75 4,39 3,39
1 Begudes i tabac 25,30 51,11 25,81 50,94
2 Materials crus no comestibles 2,46 5,23 2,77 2,75
3 Combustibles, lubricants minerals 0,06 5,08 5,02 0,14
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 0,15 15,20 15,05 93,10
5 Productes químics 14,91 32,43 17,52 27,69
6 Art. manufacturats segons material 14,44 28,37 13,93 22,82
7 Maquinària i equips de transport 4,04 14,91 10,87 15,32
8 Art. manufacturats diversos 5,00 17,50 12,50 22,46
9 Mercaderies i operacions no classificades 0,00 11,23 11,23 12,43
0-4 Productes primaris 1,30 8,37 7,07 3,85
5-8 Manufactures 9,67 21,42 11,75 20,33
0-9 Tots els béns 4,11 17,20 13,09 13,18
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A7. Comerç intraindustrial de Catalunya amb Austràlia, Oceania i altres. (%)

Secció GLj 1985 GLj 1998 Diferència AjCUCI GLj 1998-1985

0 Productes alimentaris i animals vius 3,32 4,73 1,41 0,67
1 Begudes i tabac 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Materials crus no comestibles 0,52 0,89 0,37 0,01
3 Combustibles, lubricants minerals 0,00 11,19 11,19 0,17
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 0,00 0,31 0,31 46,20
5 Productes químics 5,01 6,57 1,56 6,49
6 Art. manufacturats segons material 3,72 20,14 16,42 10,37
7 Maquinària i equips de transport 7,45 8,91 1,46 12,22
8 Art. manufacturats diversos 2,37 20,64 18,27 11,96
9 Mercaderies i operacions no classificades 0,00 9,32 9,32 9,32
0-4 Productes primaris 0,47 2,69 2,22 0,33
5-8 Manufactures 4,61 12,09 7,48 10,95
0-9 Tots els béns 1,96 7,16 5,20 4,65

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A8. Comerç intraindustrial horitzontal i vertical de Catalunya amb la Unió Europea. 1998

Secció
CII vertical

CUCI CII total CII horitzontal Alta Baixa
Total qualitat qualitat

0 Productes alimentaris i animals vius 43,11 10,67 32,44 6,98 25,46
1 Begudes i tabac 70,92 0,00 70,92 0,00 70,92
2 Materials crus no comestibles 45,33 6,31 39,02 9,26 29,76
3 Combustibles, lubricants minerals 43,53 35,78 7,75 0,01 7,74
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 24,74 2,46 22,28 22,28 0,00
5 Productes químics 59,41 7,29 52,12 8,88 43,24
6 Art. manufacturats segons material 65,52 11,98 53,54 16,33 37,21
7 Maquinària i equips de transport 68,32 12,59 55,73 10,58 45,15
8 Art. manufacturats diversos 69,37 16,43 52,94 11,99 40,95
9 Mercaderies i operacions no classificades 12,38 0,00 12,38 0,00 12,38
0-4 Productes primaris 45,91 9,92 35,99 6,79 29,20
5-8 Manufactures 65,94 11,78 54,16 11,58 42,58
0-9 Tots els béns 63,06 11,48 51,58 10,80 40,68
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A9. Comerç intraindustrial horitzontal i vertical de Catalunya amb la resta d’Europa. 1998

Secció
CII vertical

CUCI CII total CII horitzontal Alta Baixa
Total qualitat qualitat

0 Productes alimentaris i animals vius 35,15 4,13 31,02 3,84 27,18
1 Begudes i tabac 17,02 0,00 17,02 17,02 0,00
2 Materials crus no comestibles 33,96 0,01 33,95 27,40 6,55
3 Combustibles, lubricants minerals 93,50 0,00 93,50 0,07 93,43
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 11,28 5,22 6,06 1,48 4,58
5 Productes químics 49,75 3,06 46,69 11,61 35,08
6 Art. manufacturats segons material 58,78 5,28 53,50 42,14 11,36
7 Maquinària i equips de transport 57,07 30,63 26,44 3,91 22,53
8 Art. manufacturats diversos 60,28 6,88 53,40 21,71 31,69
9 Mercaderies i operacions no classificades 10,38 0,00 10,38 0,00 10,38
0-4 Productes primaris 35,63 2,58 33,05 10,52 22,53
5-8 Manufactures 56,07 15,41 40,66 15,72 24,94
0-9 Tots els béns 52,95 13,52 39,43 14,90 24,53

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A10. Comerç intraindustrial horitzontal i vertical de Catalunya amb Àfrica. 1998

Secció
CII vertical

CUCI CII total CII horitzontal Alta Baixa
Total qualitat qualitat

0 Productes alimentaris i animals vius 11,97 1,32 10,65 4,35 6,30
1 Begudes i tabac 7,76 0,00 7,76 6,89 0,87
2 Materials crus no comestibles 25,17 1,85 23,32 10,46 12,86
3 Combustibles, lubricants minerals 2,81 0,00 2,81 0,01 2,80
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 13,84 0,00 13,84 0,42 13,42
5 Productes químics 17,86 0,41 17,45 8,16 9,29
6 Art. manufacturats segons material 29,24 16,09 13,15 9,28 3,87
7 Maquinària i equips de transport 21,43 0,25 21,18 0,28 20,90
8 Art. manufacturats diversos 39,76 3,92 15,84 8,60 27,24
9 Mercaderies i operacions no classificades 0,66 0,00 0,66 0,00 0,66
0-4 Productes primaris 9,41 0,62 8,79 2,60 6,19
5-8 Manufactures 27,17 5,27 21,90 5,47 15,43
0-9 Tots els béns 17,82 3,02 14,80 4,00 10,80
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A11. Comerç intraindustrial horitzontal i vertical de Catalunya amb Amèrica Central i del Sud. 1998

Secció
CII vertical

CUCI CII total CII horitzontal Alta Baixa
Total qualitat qualitat

0 Productes alimentaris i animals vius 6,74 0,24 6,50 2,69 3,81
1 Begudes i tabac 56,62 55,71 0,91 0,00 0,91
2 Materials crus no comestibles 7,78 0,02 7,76 7,49 0,27
3 Combustibles, lubricants minerals 53,65 0,00 53,65 51,82 1,83
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 6,58 0,36 6,22 4,27 1,95
5 Productes químics 60,70 9,06 51,64 18,69 32,95
6 Art. manufacturats segons material 50,28 0,13 50,15 30,89 19,26
7 Maquinària i equips de transport 44,11 3,13 40,98 4,37 36,61
8 Art. manufacturats diversos 44,16 0,41 43,75 5,30 38,45
9 Mercaderies i operacions no classificades 10,41 0,00 10,41 0,00 10,41
0-4 Productes primaris 12,84 3,36 9,48 7,64 1,84
5-8 Manufactures 49,32 3,46 45,86 13,18 32,68
0-9 Tots els béns 38,18 3,40 34,78 11,42 23,35

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A12. Comerç intraindustrial horitzontal i vertical de Catalunya amb Àsia. 1998

Secció
CII vertical

CUCI CII total CII horitzontal Alta Baixa
Total qualitat qualitat

0 Productes alimentaris i animals vius 25,48 1,30 24,18 19,28 4,90
1 Begudes i tabac 1,94 0,00 1,94 1,80 0,14
2 Materials crus no comestibles 20,74 4,04 16,70 9,02 7,68
3 Combustibles, lubricants minerals 11,39 0,00 11,39 8,10 3,29
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 6,23 5,14 1,09 0,90 0,19
5 Productes químics 61,42 5,22 56,20 39,86 16,34
6 Art. manufacturats segons material 36,68 1,09 35,59 19,38 16,21
7 Maquinària i equips de transport 22,10 6,23 15,87 3,68 12,19
8 Art. manufacturats diversos 23,26 1,05 22,21 18,60 3,61
9 Mercaderies i operacions no classificades 2,13 0,00 2,13 0,00 2,13
0-4 Productes primaris 19,64 2,56 17,08 12,85 4,23
5-8 Manufactures 30,03 4,09 25,94 14,66 11,28
0-9 Tots els béns 29,03 3,95 25,08 14,42 10,66
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A13. Comerç intraindustrial horitzontal i vertical de Catalunya amb Estats Units. 1998

Secció
CII vertical

CUCI CII total CII horitzontal Alta Baixa
Total qualitat qualitat

0 Productes alimentaris i animals vius 5,79 0,02 5,77 0,51 5,26
1 Begudes i tabac 61,16 0,00 61,16 0,00 61,16
2 Materials crus no comestibles 24,40 0,00 24,30 23,52 0,88
3 Combustibles, lubricants minerals 50,33 0,00 50,33 49,20 1,13
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 4,43 0,00 4,43 3,45 0,98
5 Productes químics 42,96 0,34 42,62 19,08 23,54
6 Art. manufacturats segons material 45,29 2,97 42,32 27,46 14,86
7 Maquinària i equips de transport 54,87 2,89 51,98 14,01 37,97
8 Art. manufacturats diversos 45,58 9,61 35,97 6,18 29,79
9 Mercaderies i operacions no classificades 9,34 0,00 9,34 0,00 9,34
0-4 Productes primaris 28,16 0,01 28,15 18,02 10,13
5-8 Manufactures 47,82 3,32 44,50 16,85 27,65
0-9 Tots els béns 43,97 2,70 41,27 16,91 24,36

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Quadre A14. Comerç intraindustrial horitzontal i vertical de Catalunya amb Austràlia, Oceania i altres. 1998

Secció
CII vertical

CUCI CII total CII horitzontal Alta Baixa
Total qualitat qualitat

0 Productes alimentaris i animals vius 12,00 0,00 12,00 2,33 9,67
1 Begudes i tabac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Materials crus no comestibles 1,60 0,00 1,60 1,60 0,00
3 Combustibles, lubricants minerals 14,11 0,00 14,11 0,00 14,11
4 Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal 58,16 0,00 58,16 0,00 58,16
5 Productes químics 13,35 3,46 9,89 5,44 4,45
6 Art. manufacturats segons material 28,87 5,60 23,27 19,50 3,77
7 Maquinària i equips de transport 13,48 0,00 13,48 8,53 4,95
8 Art. manufacturats diversos 25,60 0,00 25,60 1,16 24,44
9 Mercaderies i operacions no classificades 9,32 0,00 9,32 0,00 9,32
0-4 Productes primaris 6,66 0,00 6,66 1,94 4,72
5-8 Manufactures 18,42 1,53 16,89 9,58 7,31
0-9 Tots els béns 13,31 0,86 12,45 6,23 6,22


