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RESUM EXECUTIU
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RESUM EXECUTIU (I)

Evolució de les exportacions

o Les exportacions catalanes cauen un 10,3 % el 2020 fins als 66.265,4 M€ a causa de la crisi de la COVID-19.

o El descens de les exportacions catalanes l’any 2020 ha estat similar al del conjunt de l’Estat espanyol (-10,0 %), però superior al de
la zona euro (-9,1 %).

o Catalunya lidera les exportacions a l’Estat espanyol, amb el 25,4 % del total.

o Les exportacions catalanes s’estan recuperant més ràpidament en comparació amb la crisi financera de 2008-09.

Empreses exportadores

o Les empreses exportadores regulars baixen un 2,9 % el 2020 fins a les 16.811, un descens molt menor al del volum d’exportació.
Aquest fet podria indicar que les exportacions es poden recuperar ràpidament amb la reactivació del mercat internacional.

o Catalunya lidera el nombre d’empreses exportadores regulars del conjunt de l’Estat, amb un 30,5 % del total.

o Les empreses que exporten més de 250 M€ expliquen el descens de les exportacions el 2020, però les pimes protagonitzen el
descens del nombre d’empreses exportadores regulars.
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RESUM EXECUTIU (II)

Anàlisi sectorial

o Cauen les exportacions en tots els sectors, exceptuant l’alimentació i els productes farmacèutics.

o L’alimentació i les begudes esdevé el segon sector exportador a Catalunya el 2020, per davant dels vehicles. El sector químic es
manté com a principal sector exportador.

o Les exportacions catalanes d’alt nivell tecnològic creixen un 3,4 % el 2020 i baten rècord per cinquè any consecutiu, gràcies al

sector farmacèutic.

Anàlisi geogràfica

o Les exportacions cauen arreu, excepte a l’Àsia i Oceania.

o La Unió Europea concentra el 59,5 % de les exportacions catalanes, mentre que l’Àsia consolida la seva posició com a tercera
destinació.

o 4 països de la UE-27 concentren més del 40 % de les exportacions catalanes, mentre que la Xina ja és el setè soci comercial,
després d’avançar els Estats Units i els Països Baixos.

Anàlisi provincial

o Les exportacions cauen amb força a Barcelona i Tarragona, però creixen lleugerament a Girona i Lleida gràcies al sector agroalimentari.

o Les empreses exportadores regulars cauen a Barcelona i Girona, es mantenen a Lleida i pugen lleugerament a Tarragona.
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1. EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS
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o Les exportacions catalanes cauen un 10,3 % el 2020 respecte a

l’any anterior, a causa de la crisi de la COVID-19. Es tracta del

primer descens des de 2009, i situa les exportacions en els

66.265,4 M€, xifra similar a la de 2016.

Evolució de les exportacions catalanes, 2008-2020 

(milions d’euros)

Font: ACCIÓ a partir d ICEX-ESTACOM (2020, dades provisionals)

Les exportacions catalanes cauen un 10,3 % el 2020 a causa de la crisi de la COVID-19

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS I COMPARATIVA INTERNACIONAL

66.265,4 M€

Catalunya lidera les exportacions a l’Estat espanyol 

el 2020, amb un pes del 25,4 % respecte al total.25,4 %

Variació de les exportacions, 2020. Comparativa amb els principals països 

europeus

(% de variació interanual)
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o El descens de les exportacions catalanes l’any 2020 ha estat similar al

del conjunt de l’Estat espanyol (-10,0 %), però superior al de la zona

euro (-9,1 %), i de països de referència com Itàlia (-9,7 %) i Alemanya

(-9,3 %). Tanmateix, la caiguda ha estat inferior a la d’altres països de

referència com França (-16,3 %) i el Regne Unit (-14,6 %).
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RECUPERACIÓ: COMPARATIVA DE LA CRISI FINANCERA DE 2008 I LA CRISI DE LA COVID-19

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM i Eurostat (2020, dades provisionals)

o Tot i la caiguda global de les exportacions l’any 2020, les vendes de Catalunya

a l’estranger van començar a recuperar-se després de la forta davallada del

mes d’abril, amb creixements ja al mes de novembre i desembre.

Les exportacions catalanes s’estan recuperant més ràpidament en comparació amb la crisi financera de 2008-09
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Evolució mensual de les exportacions catalanes

Gener 2008-desembre 2020

(Mitjana mòbil de 6 mesos. Dades en milions d’euros)

o El ritme de recuperació de les exportacions en la crisi de la

COVID-19 està sent més ràpid (en forma de V) que el de la crisi

financera de 2008-09 (en forma d’U).

El sector exterior s’està convertint de nou en el motor de recuperació econòmica de l’economia catalana.

Evolució mensual de la variació de les exportacions. 2020

(% variació interanual)

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

g
e

n
. 
0

8

a
g

. 
0

8

m
a

rç
0

9

o
c
t.

 0
9

m
a

ig
. 
1

0

d
e

s
. 
1

0

ju
l.
 1

1

fe
b

r.
 1

2

s
e

t.
 1

2

a
b

r.
1

3

n
o

v
. 
1

3

ju
n

y
 1

4

g
e

n
. 
1

5

a
g

. 
1

5

m
a

rç
 1

6

o
c
t.

 1
7

m
a

ig
 1

7

d
e

s
. 
1

7

ju
l.
 1

8

fe
b

r.
 1

9

s
e

t.
 1

9

a
b

r.
 2

0

n
o

v
. 
2

0
 

2,9% 2,1%

-13,1%

-40,3%
-37,2%

-11,8%-10,6%

-6,2% -5,5%
-7,1%

5,5% 6,5%

gen febr març abr maig juny jul ag set oct nov des

Total

2020

-10,3% 



Anàlisi de les exportacions catalanes (2020)

accio.gencat.cat

10

2. EMPRESES EXPORTADORES
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Font: ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola. 

oL’any 2020 les empreses exportadores totals han augmentat un

1,1 % més que el 2019, fins a les 48.980, un nivell, però,

inferior a l’assolit el 2013.

oEl nombre d’empreses exportadores regulars catalanes ha baixat un 2,9 % el

2020 respecte a l’any anterior, fins a les 16.811, xifra que se situa a nivells de

2016. Tanmateix, aquest descens és molt menor que el que han patit les

exportacions (-10,3 %).

Catalunya lidera el nombre d’empreses exportadores 

regulars a l’Estat, amb un pes del 30,5 % del total.

Les empreses exportadores regulars baixen un 2,9 % el 2020, un descens molt menor al del volum d’exportació

EVOLUCIÓ DE LES EMPRESES EXPORTADORES

Evolució del nombre d’empreses exportadores regulars*, 

Catalunya. 2008-2020

* Empreses que han exportat en els últims 4 anys de forma consecutiva.
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30,5 %
La crisi de la COVID-19 ha afectat més el volum exportat que el nombre

d’empreses exportadores, cosa que indica que les exportacions es

poden recuperar ràpidament amb la reactivació del mercat internacional.
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Font: ACCIÓ a partir d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola

Tram 

d’exportació

Total d’empreses 
exportadores regulars

Volum d’exportació 
(milions d’euros)

2020
Pes 

(2020)
Var. 2019-

2020
2020

Pes 
(2020)

Var. 2019-
2020

Menys de 5.000 € 3.840 22,8 % 56 5,5 0,0 % 0,0

5.000 € - 25.000 € 2.666 15,9 % -78 33,8 0,1 % -2,2

25.000 € - 50.000 € 1.240 7,4 % -94 44,9 0,1 % -3,3

50.000 € - 500.000 € 3.821 22,7 % -186 744,6 1,2 % -27,4

500.000 € - 5 M€ 3.723 22,1 % -97 6.485,9 10,5 % -270,9

SUBTOTAL 15.290 91,0 % -399 7.314,7 11,9 % -303,8

5 M€ - 50 M€ 1.336 7,9 % -75 19.533,3 31,7 % -1.237,4

50 M€ - 250 M€ 157 0,9 % -15 15.871,9 25,7 % -1.277,5

Més de 250 M€ 28 0,2 % -3 18.995,3 30,8 % -4.286,5

SUBTOTAL 1.521 9,0 % -93 54.400,5 88,1 % -6.801,3

TOTAL 16.811 100,0 % -492 61.715,3 100,0 % -7.105,1

Les empreses que exporten més de 250 M€ expliquen el descens del volum exportat el 2020, però les 

pimes protagonitzen el descens del nombre d’empreses exportadores regulars

EVOLUCIÓ DE LES EMPRESES EXPORTADORES REGULARS PER TRAMS D’EXPORTACIÓ

Només el 9,0 % de les 

empreses regulars han 

exportat més de 5 M€, 

però expliquen el 88,1 % 

del volum exportat

+250 M€

Les empreses que 

han exportat  més 

de 250 M€ expliquen 

el 60,4 % del 

descens de les 

exportacions

9,0 % oLa major part del descens del nombre

d’empreses exportadores regulars el 2020 es

produeix en les pimes, especialment en el

tram d’exportació entre 50.000 € i 500.000 €

(-186 empreses).

oLa disminució del nombre d’empreses que

exporten més de 5 M€ es concentra en el

tram entre 5 M€ i 50 M€ (-75 empreses).

oPel que fa al volum exportador, les empreses

que exporten més de 250 M€ són les més

afectades, amb una caiguda de les vendes

de 4.286,5 M€.
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3. ANÀLISI SECTORIAL
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oLes exportacions han baixat en 16 dels 18 sectors manufacturers. Destaca la caiguda de les vendes del refinament de petroli (-46,5 %), els

vehicles (-23,1 %), el tèxtil i la confecció (-17,8 %), la metal·lúrgia i els productes metàl·lics (-14,1 %) i la maquinària (-11,3 %).

oPer contra, han crescut les exportacions de l’alimentació i les begudes (7,6 %) i els productes farmacèutics (7,3 %), els dos únics sectors que no

s’han vist afectats negativament per la crisi de la COVID-19.

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

Creixement de les exportacions per sectors, 2020

(variació interanual, en %)

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS PER SECTORS

Nota: Classificació CNAE; Sectors manufacturers ordenats de major a menor pes relatiu respecte al total d’exportacions de la indústria manufacturera catalana, d’esquerra a dreta.
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Cauen les exportacions en tots els sectors, exceptuant l’alimentació i els productes farmacèutics
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Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

oEl sector químic es manté com a principal sector

exportador de Catalunya (16,3 % del total).

oEl segueixen el sector de l’alimentació i les begudes

(14,6 %) i l’automoció (12,7 %), que queda relegada en el

tercer lloc a causa del fort descens que han patit les seves

exportacions.

oJuntament amb el sector dels productes farmacèutics

(10,2 %), el tèxtil i la confecció (6,6 %) i la maquinària

(6,2 %) representen dues terceres parts de l’exportació

catalana el 2020.

Principals sectors exportadors catalans, 2020

(% sobre el total d’exportacions)

L’alimentació i les begudes esdevé el segon sector exportador a Catalunya el 2020, per davant dels vehicles 

DISTRIBUCIÓ DE LES EXPORTACIONS PER SECTORS

16,3 % 14,6 % 12,7 % 

10,2 % 6,6 % 6,2 % 
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EXPORTACIONS PER CONTINGUT TECNOLÒGIC

Les exportacions catalanes d’alt nivell tecnològic baten rècord per cinquè any consecutiu, gràcies al 

sector farmacèutic

oLes exportacions catalanes de nivell tecnològic alt

representen el 14,4 % de les exportacions catalanes

industrials, el pes més alt des de 2007. Juntament amb les

de nivell tecnològic mitjà-alt (43,6 %), totalitzen el 58,0 %

de les exportacions catalanes industrials.

Distribució de les exportacions per contingut tecnològic. 2020
(% sobre el total d’exportacions catalanes industrials)

Font: Idescat

Els productes de nivell tecnològic alt inclouen els productes farmacèutics, els informàtics, l’electrònica i l’aeronàutica

Els productes de nivell tecnològic mitjà-alt inclouen els vehicles, els productes químics, la maquinària i el material elèctric

oLes exportacions catalanes de productes de nivell

tecnològic alt augmenten un 3,4 % el 2020 fins als

9.038,1 M€, i baten nou rècord històric per cinquè

any consecutiu. Aquest augment es deu

principalment al sector farmacèutic.

Evolució de les exportacions de nivell tecnològic alt. 2016-2020

(milions d’euros)

6.698
7.336 7.413

8.759 9.038

2016 2017 2018 2019 2020 (p)

Nivell 
tecnològic alt

14,4 %

Nivell 
tecnològic 
mitjà-alt
43,6 %Nivell 

tecnològic 
mitjà-baix

13,2 %

Nivell 
tecnològic 

baix
28,8 %

Font: Idescat (dades 2020 provisionals)
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4. ANÀLISI GEOGRÀFICA
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Exportacions catalanes per regions. 2020

(% variació interanual)

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals).

Les exportacions cauen arreu, excepte a l’Àsia i Oceania

EVOLUCIÓ GEOGRÀFICA DE LES EXPORTACIONS: REGIONS
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-11,2 %
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Nota: Regions ordenades de major a menor pes relatiu respecte al total exportacions, d’esquerra a dreta.

oPer regions, les exportacions cauen arreu, excepte a l’Àsia (on creixen un 10,3 %) i Oceania (on creixen un 8,3 %).

oDestaca el descens de l’Amèrica Llatina (-22,0 %) i l’Àfrica (-18,8 %, principalment a causa dels països del nord del continent).

oLes caigudes menors es produeixen a la UE-27 (-9,5 %), l’Amèrica del Nord (-9,6 %) i l’Orient Mitjà (-9,9 %).

oLa caiguda a la resta d’Europa (-11,2 %) s’explica principalment pel Regne Unit.

Variació de les exportacions catalanes per països. 2020

Creixement de les exportacions catalanes

Descens de les exportacions catalanes
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oLa UE-27 ha concentrat el 59,5 % de les exportacions catalanes el 2020. Destaca l’augment del pes relatiu de l’Àsia (+1,7 punts percentuals, fins

al 8,7 % del total) en detriment dels descensos dels pesos de l’Amèrica Llatina (-0,7 p. p.) i l’Àfrica (-0,6 p. p.).

REGIÓ 2019 2020 Variació

UE-27 59,2 % 59,5 % +0,3

Resta d’Europa 13,9 % 13,8 % -0,1

Àsia 7,0 % 8,7 % +1,7

Àfrica 5,8 % 5,2 % -0,6

Amèrica Llatina 5,7 % 5,0 % -0,7

Amèrica del Nord 4,0 % 4,0 % =

Orient Mitjà 2,8 % 2,8 % =

Oceania 0,4 % 0,5 % +0,1

Distribució per regions de les exportacions, 2019-2020. Catalunya
(en percentatge)

La Unió Europea concentra el 59,5 % de les exportacions catalanes, mentre que l’Àsia consolida la seva posició 

com a tercera destinació de les vendes a l’exterior

DISTRIBUCIÓ DE LES EXPORTACIONS CATALANES PER REGIONS

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades 2020 provisionals).
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4 països de la zona euro concentren més del 40 % de les exportacions catalanes, mentre que la Xina ja és el 

setè soci comercial

oFrança, el primer soci comercial de Catalunya, ha concentrat el 17,3 % de les exportacions catalanes el 2020. Juntament amb Alemanya

(10,4 %), Itàlia (8,7 %) i Portugal (6,4 %) han representat més del 40 % de les exportacions catalanes l’any 2020 (42,7 %). El Regne Unit

(5,0 %), Suïssa (4,6 %), la Xina (4,1 %) i els Estats Units (3,7 %) són els quatre països de fora de la UE-27 que es troben en el TOP 10.

Destaca el fort impuls de la Xina, que avança dues posicions en només un any per a situar-se en setena posició, després d’avançar els

Estats Units i els Països Baixos.

PRINCIPALS SOCIS COMERCIALS DE CATALUNYA

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals).

TOP 10 dels països de destinació de les exportacions catalanes, 2020

País

Exportacions

(en milions

d’euros)

Pes

(% sobre el total 

d’exportacions)

Variació

(% interanual)

Canvi en la 

posició en 

comparació 

amb 2019

1 França 11.450,8 17,3 % -7,0 % =

2 Alemanya 6.882,6 10,4 % -4,4 % =

3 Itàlia 5.777,6 8,7 % -11,6 % =

4 Portugal 4.212,9 6,4 % -13,1 % =

5 Regne Unit 3.302,9 5,0 % -23,5 % =

6 Suïssa 3.070,4 4,6 % -0,4 % =

7 Xina 2.727,1 4,1 % 52,3 % +2

8 Estats Units 2.426,5 3,7 % -8,9 % -1

9 Països Baixos 1.748,3 2,6 % -20,8 % -1

10 Polònia 1.485,2 2,2 % -8,1 % =
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oLes exportacions a la UE-27 han caigut de manera generalitzada (-9,5 %), principalment a causa dels

vehicles, seguit dels combustibles i els plàstics. Destaquen les fortes davallades a Grècia (-37,9 %), els

Països Baixos (-20,8 %), Portugal (-13,1 %), Itàlia (-11,6 %) i França (-7,0 %).

oD’entre els països no pertanyents a la UE-27, destaca la caiguda al Regne Unit (-23,5 %), principalment a

causa dels vehicles i el material elèctric. Per contra, creixen les vendes a Turquia (9,6 %), gràcies a l’augment

de la química i els plàstics.

Caiguda generalitzada de les exportacions a Europa, amb l’excepció de Turquia

≥ 0 

-10 a 0

-20 a -10

< -20

Variació de les exportacions 

2019-20 (%)

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS: EUROPA

TOP 15 de països d’Europa per volum 

d’exportacions, 2020

Volum 

(M€)

Variació 

19/20

França 11.450,8 -7,0 %

Alemanya 6.882,6 -4,4 %

Itàlia 5.777,6 -11,6 %

Portugal 4.212,9 -13,1 %

Regne Unit 3.302,9 -23,5 %

Suïssa 3.070,4 -0,4 %

Països Baixos 1.748,3 -20,8 %

Polònia 1.485,2 -8,1 %

Bèlgica 1.388,4 -4,3 %

Turquia 1.200,6 9,6 %

Àustria 813,5 -0,1 %

Rep. Txeca 742,6 -5,3 %

Irlanda 647,1 -8,7 %

Grècia 588,0 -37,9 %

Suècia 583,9 -0,0 %

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals).
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oLes exportacions catalanes han caigut a l’Amèrica del Nord (-9,6 %), especialment al Canadà (-16,7 %),

principalment a causa dels productes químics orgànics. Als EUA (-8,9 %), la caiguda es deu

fonamentalment als combustibles.

oLes exportacions han patit una forta davallada a l’Amèrica Llatina (-22,0 %) amb descensos generalitzats

en tots els sectors exceptuant els productes farmacèutics. Destaquen els descensos al Perú (-31,9 %),

Colòmbia (-28,8 %), Mèxic (-28,4 %) i l’Argentina (-24,8 %). En el cas de Panamà (-66,5 %), la caiguda es

deu al material ferroviari. Per contra, les exportacions han pujat al Brasil (1,0 %), gràcies a l’augment de

les exportacions de fungicides.

Cauen amb força les exportacions a l’Amèrica Llatina, exceptuant el Brasil

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS: AMÈRICA

TOP 10 de països d’Amèrica per volum 

d’exportacions, 2020

Volum (M€)
Variació 

19/20

Estats Units 2.426,5 -8,9 %

Mèxic 1.074,7 -28,4 %

Brasil 549,1 1,0 %

Xile 340,0 -14,2 %

Canadà 234,3 -16,7 %

Colòmbia 233,1 -28,8 %

Argentina 227,2 -24,8 %

Cuba 155,9 -31,8 %

Perú 155,2 -31,9 %

Equador 111,4 -11,8 %

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals).
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oLes exportacions catalanes han augmentat de manera important a l’Àsia (10,3 %). Aquest augment s’explica

majoritàriament pel creixement de les exportacions a la Xina (52,3 %), principalment per la carn de porc. En

menor mesura, també per Taiwan (45,7 %) i el Vietnam (7,8 %), tots dos gràcies als productes farmacèutics; i per

Austràlia (12,9 %), gràcies a la perfumeria i la cosmètica.

oAquests creixements han compensat caigudes destacades com les del Japó (-10,8 %), principalment pels

vehicles; l’Índia (-13,5 %), per la maquinària; i Corea del Sud (-7,8 %), per la carn de porc i la maquinària.

L’augment de les vendes de carn de porc a la Xina explica el creixement a l’Àsia

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS: ÀSIA I OCEANIA

TOP 10 de països de l’Àsia i Oceania per 

volum d’exportacions, 2020

Volum 

(M€)

Variació 

19/20

Xina 2.727,1 52,3 %

Japó 788,6 -10,8 %

Corea del Sud 390,0 -7,8 %

Índia 324,6 -13,5 %

Austràlia 269,5 12,9 %

Hong Kong 209,4 -25,1 %

Taiwan 174,3 45,7 %

Tailàndia 170,1 -25,5 %

Singapur 167,1 0,9 %

Vietnam 156,5 7,8 %

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals).
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oLes exportacions catalanes han disminuït a l’Àfrica un 18,8 % el 2020 a causa principalment de les caigudes als

països de l’Àfrica del Nord, principalment en la maquinària, els combustibles, els plàstics i el material elèctric.

Destaquen les davallades a Algèria (-34,1 %), Tunísia (-19,7 %), el Marroc (-12,2 %) i Egipte (-12,0 %).

oA l’Àfrica subsahariana, destaquen les caigudes de Ghana (-61,6 %) i Nigèria (-45,9 %), pels combustibles. Les

exportacions, però, augmenten a països com la Costa d’Ivori (44,3 %), pels plàstics; i el Senegal (32,2 %), pels

combustibles.

TOP 15 de països de l’Àfrica per volum 

d’exportacions, 2020

Volum 

(M€)

Variació 

19/20

Marroc 1.329,6 -12,2 %

Algèria 631,3 -34,1 %

Egipte 333,3 -12,0 %

Sud-àfrica 257,3 -5,1 % 

Tunísia 239,7 -19,7 %

Líbia 90,3 -12,9 %

Costa d'Ivori 76,3 44,3 %

Nigèria 75,0 -45,9 %

Senegal 54,9 32,2 %

Ghana 53,2 -61,6 %

Camerun 31,4 3,1 %

Burkina Faso 25,6 77,6 %

Kenya 25,5 -26,6 %

Angola 21,1 -14,0 %

Guinea Equatorial 17,9 -1,1 %

El descens de les exportacions a l’Àfrica es concentra especialment a l’Àfrica del Nord

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS: ÀFRICA

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals).
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oLes exportacions catalanes a l’Orient Mitjà han baixat un 9,9 % el 2020. Destaquen la caiguda generalitzada al

Líban (-27,9 %), lligada a la situació d’inestabilitat del país; i els descensos als Emirats Àrabs Units (-15,5 %),

Israel (-8,9 %) i l’Aràbia Saudita (-6,6 %), principalment pels vehicles.

oL’augment a l’Iran (41,3 %) es deu principalment a la maquinària i el material elèctric.

El retrocés a l’Orient Mitjà és generalitzat, i destaquen els EAU i el Líban

TOP 10 de països de l’Orient Mitjà per 

volum d’exportacions, 2020

Volum 

(M€)

Variació 

19/20

Israel 438,9 -8,9 %

Emirats Àrabs Units 434,7 -15,5 %

Aràbia Saudita 386,9 -6,6 %

Qatar 139,8 -10,0 %

Líban 95,1 -27,9 %

Kuwait 85,3 2,2 %

Iran 77,8 41,3 %

Jordània 69,9 -16,7 %

Iraq 43,5 -12,5 %

Oman 42,3 3,2 %

EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS: ORIENT MITJÀ

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals).
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5. ANÀLISI PROVINCIAL
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Volum exportat

(M€)
Pes sobre Catalunya Taxa de creix. 20/19

Contribució a la variació interanual total 

de Catalunya

(punts percentuals)

Principals sectors contribuïdors

Barcelona 50.692,7 76,5 % -11,3 % -8,8
El descens es deu principalment a 

la caiguda dels vehicles

Tarragona 7.617,0 11,5 % -13,3 % -1,6
El descens es deu a la caiguda del 

refinament de petroli i la química

Girona 5.803,8 8,8 % 0,4 % 0,0
El lleuger creixement es deu a 

l’alimentació i les begudes

Lleida 2.152,0 3,2 % 1,4 % 0,0
El creixement es produeix gràcies al 

sector agroalimentari

Catalunya 66.265,4 100 % -10,3 % -10,3

oLes exportacions de les províncies de Barcelona i Tarragona han caigut respectivament un 11,3 % i un 13,3 % el 2020. La província de Barcelona

s’ha vist fortament afectada pel descens de les vendes de l’automoció, i Tarragona pel descens del sector petroquímic. En canvi, les exportacions de

les províncies de Girona (0,4 %) i Lleida (1,4 %) han crescut gràcies al sector agroalimentari.

Exportacions catalanes per província. 2020

ANÀLISI PROVINCIAL: EXPORTACIONS

Les exportacions cauen amb força a Barcelona i Tarragona, i creixen a Girona i Lleida gràcies al sector 

agroalimentari

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals).
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Empreses

exportadores regulars*
Pes sobre Catalunya*

Taxa de creix.

20/19

Barcelona 14.282 85,0 % -3,1 %

Girona 1.203 7,2 % -2,1 %

Tarragona 1.055 6,3 % 2,0 %

Lleida 941 5,6 % =

Catalunya 16.811 100 % -2,9 %

oBarcelona lidera el nombre d’empreses exportadores regulars a Catalunya amb un 85,0 % del total, seguida de Girona (7,2 %), Tarragona (6,3 %) i Lleida

(5,6 %).

oA Barcelona i a Girona el nombre d’empreses exportadores regulars ha caigut un 3,1 % i un 2,1 % respectivament. Per contra, les empreses exportadores

regulars s’han mantingut a la província de Lleida, i han crescut lleugerament (2,0 %) a la província de Tarragona.

Empreses exportadores regulars per província. 2020

*Un mateix exportador pot exportar des de més d'una província d'origen

ANÀLISI PROVINCIAL: EMPRESES EXPORTADORES

Les empreses exportadores regulars cauen a Barcelona i Girona, es mantenen a Lleida i pugen lleugerament a 

Tarragona

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals).
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ANNEX
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EXPORTACIONS PER PAÏSOS 2020. TOP 60 (I)

País
Exportacions

(en milers d’euros)

Pes

(% sobre el total 

d’exportacions)

Variació

(% interanual)

1 França 11.450.841,7 17,3 % -7,0 %

2 Alemanya 6.882.575,2 10,4 % -4,4 %

3 Itàlia 5.777.589,7 8,7 % -11,6 %

4 Portugal 4.212.941,3 6,4 % -13,1 %

5 Regne Unit 3.302.864,8 5,0 % -23,5 %

6 Suïssa 3.070.431,3 4,6 % -0,4 %

7 Xina 2.727.133,3 4,1 % 52,3 %

8 Estats Units 2.426.480,1 3,7 % -8,9 %

9 Països Baixos 1.748.324,6 2,6 % -20,8 %

10 Polònia 1.485.174,8 2,2 % -8,1 %

11 Bèlgica 1.388,346,4 2,1 % -4,3 %

12 Marroc 1.329.627,8 2,0 % -12,2 %

13 Turquia 1.200.610,4 1,8 % 9,6 %

14 Mèxic 1.074.729,8 1,6 % -28,4 %

15 Àustria 813.483,1 1,2 % -0,1 %

País
Exportacions

(en milers d’euros)

Pes

(% sobre el total 

d’exportacions)

Variació

(% interanual)

16 Japó 788.582,6 1,2 % -10,8 %

17 República Txeca 742.598,8 1,1 % -5,3 %

18 Irlanda 647.084,5 1,0 % -8,7 %

19 Algèria 631.328,2 1,0 % -34,1 %

20 Grècia 587.984,6 0,9 % -37,9 %

21 Suècia 583.882,1 0,9 % -0,0 %

22 Rússia 574.051,9 0,9 % -13,9 %

23 Romania 571.908,5 0,9 % -12,8 %

24 Brasil 549.063,4 0,8 % 1,0 %

25 Hongria 494.876,2 0,7 % -9,6 %

26 Israel 438.923,2 0,7 % -8,9 %

27 Emirats Àrabs Units 434.707,7 0,7 % -15,5 %

28 Andorra 409.868,0 0,6 % -17,1 %

29 Corea del Sud 389.964,9 0,6 % -7,8 %

30 Aràbia Saudita 386.933,1 0,6 % -6,6 %

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals).
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EXPORTACIONS PER PAÏSOS 2020. TOP 60 (II)

País
Exportacions

(en milers d’euros)

Pes

(% sobre el total 

d’exportacions)

Variació

(% interanual)

31 Dinamarca 363.426,3 0,5 % -0,4 %

32 Eslovàquia 352.867,2 0,5 % 0,5 %

33 Xile 340.024,0 0,5 % -14,2 %

34 Egipte 333.343,7 0,5 % -12,0 %

35 Índia 324.584,8 0,5 % -13,5 %

36 Austràlia 269.492,4 0,4 % 12,9 %

37 Sud-àfrica 257.314,5 0,4 % -5,1 %

38 Tunísia 239.726,3 0,4 % -19,7 %

39 Canadà 234.254,3 0,4 % -16,7 %

40 Colòmbia 233.072,0 0,4 % -28,8 %

41 Argentina 227.204,5 0,3 % -24,8 %

42 Bulgària 225.814,4 0,3 % -29,3 %

43 Hong Kong 209.386,6 0,3 % -25,1 %

44 Finlàndia 183.038,3 0,3 % -3,9 %

45 Taiwan 174.290,5 0,3 % 45,7 %

País
Exportacions

(en milers d’euros)

Pes

(% sobre el total 

d’exportacions)

Variació

(% interanual)

46 Tailàndia 170.087,7 0,3 % -25,5 %

47 Singapur 167.134,1 0,3 % 0,9 %

48 Vietnam 156.476,7 0,2 % 7,8 %

49 Cuba 155.903,5 0,2 % -31,8 %

50 Perú 155.210,1 0,2 % -31,9 %

51 Qatar 139.822,0 0,2 % -10,0 %

52 Filipines 133.909,3 0,2 % -13,3 %

53 Indonèsia 133.591,5 0,2 % -13,7 %

54 Gibraltar 132.009,5 0,2 % -12,8 %

55 Malta 130.239,1 0,2 % 71,9 %

56 Eslovènia 129.589,5 0,2 % -19,1 %

57 Noruega 127.895,4 0,2 % -9,2 %

58 Croàcia 118.793,1 0,2 % -38,0 %

59 Equador 111.372,7 0,2 % -11,8 %

60 Rep. Dominicana 109.371,0 0,2 % -10,1 %

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals).
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EXPORTACIONS PER SECTORS INDUSTRIALS 2020

Sector
Exportacions

(en milers d’euros)

Pes (% sobre el total 

d’exportacions)

Variació

(% interanual)

Química 10.818.938,9 16,3 % -9,9 %

Alimentació i begudes 9.665.046,4 14,6 % 7,6 %

Vehicles 8.397.898,2 12,7 % -23,1 %

Prod. farmacèutics 6.761.797,4 10,2 % 7,3 %

Tèxtil i confecció 4.395.625,9 6,6 % -17,8 %

Maquinària 4.103.047,1 6,2 % -11,3 %

Metal·lúrgia i prod. metàl·lics 3.631.886,6 5,5 % -14,1 %

Material i equips elèctrics 3.178.169,8 4,8 % -4,7 %

Cautxú i plàstics 2.250.676,3 3,4 % -6,0 %

Prod. informàtics i electrònics 2.194.235,5 3,3 % -5,7 %

Refinament de petroli 1.523.270,9 2,3 % -46,5 %

Paper i arts gràfiques 1.441.656,9 2,2 % -4,4 %

Altres manufactures 1.422.748,1 2,1 % -12,9 %

Altres prod. minerals no met. 873.408,0 1,3 % -3,3 %

Cuir i calçat 791.869,6 1,2 % -17,3 %

Altres materials de transport 579.459,6 0,9 % -19,1 %

Mobles 518.742,6 0,8 % -6,5 %

Fusta i suro 233.506,9 0,4 % -7,5 %

Nota: Classificació CNAE

Font: ACCIÓ a partir d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals).
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