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LES EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES CATALANES
EL 2020 EN TITULARS



El sector de agroalimentari es consolida com a motor de l’economia catalana: creix un 6,62
% en valor i un 6,95 % en volum i supera per primera vegada els 11.000 M€ en les seves
exportacions (11.435,01 M€).



Catalunya es converteix per primera vegada en la comunitat autònoma que més exporta per
davant d’Andalusia, que passa a la segona posició. Catalunya augmenta les seves
exportacions per sobre de la mitja de l’Estat espanyol (6,62 % de Catalunya en front del
4,29% de l’Estat). Les vendes de productes agroalimentaris catalans a l'exterior durant 2020
representen el 21,53% del total de les exportacions agroalimentàries de l'Estat i el 17,26%
del conjunt de les exportacions catalanes.



El sector carni, liderat per les vendes de porc, i el Fine Food continuen sent el gruix del valor
de les exportacions. Els sectors que més creixen al 2020 son: carn i embotits, olis vegetals
i fruita i horta. Decreixen peix i marisc, vi i cava i Fine Food.



En els últims 10 anys, les exportacions agroalimentàries catalanes han crescut un 84,73%
en valor i un 45,78% en volum, fet que posa en relleu que el sector és competitiu pel seu
valor afegit.



El número de països al qual s’exporta es manté estable, sent França, Xina i Itàlia els
principals receptors. El número d’empreses exportadores es manté per sobre dels 2.700.



El sector agroalimentari se situa, per primera vegada, com a segon sector econòmic
exportador de Catalunya, per sota de les semifactures.



Catalunya consolida el superàvit comercial, que va aconseguir per primera vegada el 2019,
situant-se al 2020 en una taxa de cobertura del 117,69%.



Malgrat el Brexit, les empreses catalanes han incrementat un 2,4% les exportacions al
Regne Unit durant el 2020 exportant per un valor de 566 M€.



L’impacte de les polítiques proteccionistes de Trump ha representat una disminució de les
exportacions als Estats Units d’un 10,58%, afectant especialment el sector del vi (-10%) i l’oli
d’oliva (-24%).
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El sector agroalimentari es consolida com a motor de l’economia
catalana: creix un 6,62 % en valor i un 6,95 % en volum i supera per
primera vegada els 11.000 M€ en les seves exportacions (11.435,01 M€).

El sector agroalimentari català demostra la seva resiliència davant la crisi desencadenada per
la Covid-19.
El 2020 les exportacions agroalimentàries de Catalunya han crescut un 6,62% en valor i un 6,95%
en volum respecte l’any anterior, superant per primera vegada la barrera dels 11.000 M€ amb un total
de 11.435,01M€ i 6.882.057,48 Tones, segons les dades que acaba de fer públiques Datacomex.
Les exportacions catalanes han registrat, per tant, un molt bon any, tot i el context econòmic i polític
mundial de creixent incertesa i alentiment del comerç.
Ens trobem en un escenari, el major desafiament global en dècades, en què tant l’activitat econòmica
a l’exterior coma l’interior s'han d'adaptar al nou context imposat per la crisi sanitària, amb la finalitat
de no cedir terreny comercial que a posteriori serà més costós de recuperar. Així, la cadena
alimentària ha sabut respondre a la situació garantint el subministrament d’aliments i cobrint la
demanda interna, la de països europeus i tercers.
El sector agroalimentari català és un dels motors del país per combatre els efectes econòmics de la
pandèmia, gràcies a la seva vocació exportadora i solidesa, que han permès minimitzar l’impacte en
els estadis inicials.
Per tant, el bon posicionament dels productes i empreses agroalimentàries catalanes en els mercats
internacionals és el resultat de l’impuls de la internacionalització dels últims anys i exemple de l'alt
nivell de competitivitat del sector respecte a altres països productors.
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Catalunya es converteix per primera vegada en la comunitat que més
exporta, per davant d’Andalusia, que passa a la segona posició.
Catalunya augmenta les seves exportacions per sobre de la mitja de
l’Estat espanyol (6,62% de Catalunya enfront del 4,29% de l’Estat).
Les exportacions d’aliments i begudes durant el 2020 representen el
21,53% del total de les exportacions agroalimentàries de l'Estat i el
17,26% sobre el conjunt de les exportacions catalanes.

Per primera vegada, Catalunya passa a ser la primera comunitat autònoma de l’estat pel que
fa a les exportacions agroalimentàries, una plaça que en els últims anys ha ocupat Andalusia,
que passa a la segona posició.
Les exportacions agroalimentàries catalanes suposen en valor el 21,53% del total de les exportacions
agroalimentàries de l’Estat espanyol. Així mateix, Catalunya augmenta les seves exportacions 2,34
punts per sobre de la mitja de l’Estat (6,62% de Catalunya en front del 4,29% de l’Estat espanyol).
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El sector carni, liderat per les vendes de porc, i el Fine Food continuen
sent el gruix del valor de les exportacions.
Els sectors que més creixen el 2020 son: carn i embotits, olis vegetals i
fruita i horta.
Decreixen peix i marisc, vi i cava i Fine Food.

El carni manté el lideratge de les exportacions agroalimentàries (40,16% del total), amb
4.591,80 M€.
Partint de l’Índex Prodeca que reagrupa diverses subpartides del codi TARIC en 7 subsectors per
simplificar l’anàlisi de les exportacions agroalimentàries, el carni és el principal sector exportador,
amb un increment del volum de l’11,68% respecte a l’any anterior, el valor ha crescut en un 13,90%.
Destaca el porcí, que representa el 66,18% del valor d’exportació del sector carni i el 26,58% del
valor total de les exportacions. Aquest sector creix un 15,19% especialment gràcies a les
exportacions a la Xina, que es consolida com a primer mercat pel sector superant a França i Itàlia.
Aquest increment del porcí contribueix positivament a la taxa de variació anual de les exportacions
en un 56%.
El segon lloc correspon al sector multiproducte o Fine Food, amb 3.054,25 M€, un 26,71% del total
exportat en valor. Aquest sector decreix en les seves exportacions un 2%. El lideren les següents
categories: productes de fleca i pastisseria (10,35% del total Fine Food), cacau i les seves
preparacions (8,50%), extractes, essències i concentrats (7,98%), productes a base de cereals
(7,79%), cafè (7,52%), productes làctics (7,39%), articles de confiteria (6,03%), sucs vegetals
(4,32%), fruits secs (3,79%), confitures i melmelades (3,73%), cervesa (3,70%), sucs de fruites
(2,32%) i aigües (2,30%).
La capacitat exportadora del sector de la fruita i l’horta el situa en tercera posició (8,45%) amb 965,86
M€. Registra un increment en valor del 10,33% i un decrement del 6,79% en volum respecte el 2019.
Els productes més venuts en termes de valor a l’estranger són préssecs, nectarines, cítrics, pomes i
peres.
Els olis ocupen la quarta posició amb el 6,24%. Aquesta categoria creix un 12,49% en valor
incrementant el volum amb un 15,35% i totalitzant 713,30 M€ exportats. Així mateix, l’oli d’oliva
representa el 48,33% d’aquest sector creixent un 6,22% en valor i un 20,5% en volum.
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El sector del vi i cava manté la tendència decreixent de l’any anterior amb un descens del 10,14% en
valor i del 2,45% en volum respecte el 2019. Cal tenir en compte que el comerç exterior mundial del vi ha
caigut en valor un 7% durant el 2020. Així mateix, es manté com el cinquè sector exportador,
representant el 4,57% de les exportacions catalanes i assolint els 522,13 M€ exportats. El cava
representa pràcticament el 53% de valor exportat.
Els cereals, molineria i llavors suposen el 3,93%, amb 449,19 M€ exportats i s’hi observa un creixement
del 8,10% en valor.
El sector del peix i el marisc, en setena posició, representa el 2,11% de les exportacions
agroalimentàries amb 241,51 M€ exportats, xifra inferior en un 12,87% respecte a 2019. Aquest
decrement és degut a la davallada significativa de la demanda i per tant, dels preus. Tot i això, manté
pràcticament el volum i presenta la millor ràtio valor/volum exportat.

EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES DE CATALUNYA PER SECTORS

COMPARATIVA EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES CATALANES 2019 – 2020
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COMPARATIVA EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES CATALANES 2019 VS 2020
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EXPORTACIONS SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ PER SECTORS I DEMARCACIONS
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En els últims 10 anys, les exportacions agroalimentàries catalanes han
crescut un 84,73% en valor i un 45,78% en volum, fet que posa en
relleu que el sector és competitiu pel seu alt valor afegit.

L’última dècada, el sector agroalimentari de Catalunya ha fet una gran aposta per la
internacionalització dels seus productes i així ho mostren les dades: Catalunya està posant
en valor els seus productes als mercats exteriors perquè, si bé el volum exportat en els últims
10 anys ha augmentat un 45,78%, el valor gairebé s’ha doblat (84,73%).
En els darrers cinc anys el valor ha crescut a raó del doble del volum. Això també es constata amb
el càlcul de la ràtio valor/volum d’exportació de tot el sector agroalimentari, que el 2020 se situa en
1,66 enfront del 1,31 del 2010. Els sectors que exporten amb més valor en euros per quilogram són
el del peix (5,77), el vi i cava (2,55), el carni (2,48), el Fine Food (2,41), l’oli (1,29) i la fruita i les
hortalisses (1,03).
El sector agroalimentari català compta amb un gran potencial de futur a causa d’una demanda global
creixent de productes amb valor afegit. Alineada amb els mercats més exigents, Catalunya és un
dels clústers agroalimentaris líders i referents a Europa, amb productes de valor afegit amb una
àmplia varietat d'aliments i begudes de qualitat, alts nivells de seguretat alimentària i capacitat
d'innovació i d’adaptació a les principals tendències de creixement, com ara la vinculació a la Dieta
Mediterrània. Així mateix, la gastronomia ha esdevingut un motor estratègic que juga un paper clau
en la valorització, promoció i projecció dels productes i empreses del sector agroalimentari català.
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El número de països al qual s’exporta es manté estable (190). França,
Xina i Itàlia són els principals mercats receptors.
El número d’empreses exportadores es manté per sobre de les 2.700.

Catalunya exporta aliments i begudes a 190 mercats, principalment europeus, però destins com
la Xina, Aràbia Saudita, el mercat africà, Vietnam, Corea, Hong Kong i Singapur són cada cop més
atractius per als productes catalans.
Les exportacions a la Unió Europea, 59% del total, han disminuït en un 1,53%. Així mateix, les
exportacions a països tercers, 41% del total, han augmentat en un 21% amb increments a Àsia (43%),
Àfrica (15,5%), Orient Mitjà (7,3%) i Oceania (6,5%) i amb decrements a Amèrica Llatina (8,8%) i Amèrica
del Nord (8%).
Els principals països importadors de productes agroalimentaris catalans en el transcurs de 2020 han
estat: França (17%), Xina (14,9%), Itàlia (8,6%), Alemanya (6,1%), Regne Unit (5%), Portugal (4,9%),
Japó (3%), Països Baixos (2,7%) i els Estats Units (2,5%). La Xina es consolida com a segon destí
amb un increment del 109% el 2020. Destaca també l’increment de les exportacions a Aràbia Saudita
(51,2%), el Marroc (37,6%) i Hong Kong (22,5%).
S’evidencia que els països de l’Orient Mitjà, els països asiàtics i els africans són els més dinàmics
en termes de creixement d’importacions agroalimentàries europees. L’impuls de les vendes exteriors
catalanes es concentra especialment a àrees geogràfiques on hi ha un creixement de la població i
de la renda de les classes mitjanes. També trobem potencial en els nostres mercats tradicionals
europeus que valoren cada vegada més els nostres productes alimentaris catalans.
Pel que fa al nombre d’empreses exportadores del sector agroalimentari, Catalunya compta amb
2.713 empreses exportadores regulars (aquelles que acumulen, com a mínim, 4 anys consecutius
de vendes a l’exterior).
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ON EXPORTEM ELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS CATALANS
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El sector agroalimentari se situa, per primera vegada, com a segon
sector econòmic exportador de Catalunya i és l’únic sector que
augmenta les seves vendes a l’exterior.

Per primera vegada, el 2020 el sector agroalimentari català supera al de béns d’equipament,
situant-se com el 2n sector econòmic després del de les semifactures.
Després de retallar distàncies en els últims anys, l’alimentació ja va superar el 2019 el sector de
l’automòbil i enguany ha superat el dels béns d’equipament. En un any globalment a la baixa pel
conjunt de les vendes internacionals catalanes per la crisis desencadenada per la Covid-19 i en
particular per la incidència de les polítiques proteccionistes de l’Administració Trump als EUA o la
incertesa de la resolució del Brexit, el sector agroalimentari català demostra la seva resiliència i és
l’únic que augmenta les seves exportacions.

EVOLUCIÓ EXPORTACIONS SECTORS ECONÒMICS
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Catalunya reforça el superàvit comercial, que va aconseguir per primera
vegada el 2019, situant-se el 2020 en una taxa de cobertura del
117,69%.

Catalunya manté el superàvit comercial assolit a partir del primer semestre de 2019, registrant
en tot l’any 2020 complert una taxa de cobertura de 117,69, és a dir, les exportacions de
productes agroalimentaris (11.435,01 M€) són lleugerament superiors a les importacions
(9.715,84 M€).
La taxa de cobertura, que fa un balanç de les exportacions i importacions, és un indicador econòmic
que, juntament amb l'increment de valor, ens dóna una visió de la competitivitat de les empreses
catalanes i del seu atractiu comercial, així com de la seva capacitat productiva i exportadora.

SUPERÀVIT COMERCIAL SECTOR AGROALIMENTARI CATALUNYA
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Tot i el Brexit, les empreses catalanes han incrementat un 2,4% les
exportacions a Regne Unit durant el 2020 exportant per valor de
566 M€.

Pel que fa al Brexit, l’acord d’última hora entre el Regne Unit i la UE estalvia al sector
agroalimentari català 69,34 M€ en aranzels.
El Brexit amb deal comporta que, finalment, la relació comercial entre Regne Unit i la Unió Europea
no es regirà pel marc de l’Organització Mundial de Comerç, fet que implicava la temuda imposició de
quotes i aranzels i l’aparició de nous competidors en les exportacions.
Tots i l’acord, les empreses han d’estar preparades per a noves demandes a l’hora d’exportar
productes al Regne Unit que s’aniran implementant al llarg del 2021 a través de tres fases diferents
en les quals, progressivament, es demanaran requisits i documentació cada vegada més específics.
Davant d’un panorama de Brexit acordat, es calcula que les exportacions agroalimentàries catalanes
al Regne Unit puguin augmentar al voltant d’un 9% en els pròxims cinc anys.
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L’impacte de les polítiques proteccionistes de Trump ha representat una
disminució de les exportacions als Estats Units d’un 10,58%, afectant
especialment el sector del vi (-10%) i l’oli d’oliva (-24%).

L’increment aranzelari que ha aplicat l’administració nord-americana als productes
agroalimentaris europeus ha suposat un cost de 23 M€ per als exportadors alimentaris de
Catalunya.
Les noves taxes agroalimentàries, que van entraran en vigor el 18 d’octubre de 2019, van suposar
un increment del 25% les taxes per a alguns dels productes més exportats a Estats Units. El vi no
carbonatat amb graduació de menys de 14% d'alcohol en envasos de fins a 2 litres, l’oli d’oliva i la
carn de porcí congelada han estat els més afectats. Altres productes que han sofert la mesura
proteccionista de Trump són les clementines, alguns làctics i mariscos.
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*Composició dels sectors

*ÍNDEX PRODECA
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L’estudi de les dades d’exportació agroalimentàries de Catalunya ha tingut en compte per a cada sector els
productes que s’especifiquen a continuació.
- Sector carn i embotits: carn, animals vius, carns processades, embotits, preparacions càrniques i conserves,
despulles animals i olis i greixos animals.
- Sector Fine Food – multiproducte: làctics, mel, ous, productes de pastisseria, confiteria i dolços, cafè, té i
infusions, salses, gelats, cervesa, aigua, begudes fermentades, destil·lats, conserves vegetals, conserves
de peix i marisc, vinagres, preparacions de fruita, melmelades de fruita, sucs.
- Sector de la fruita i l’horta: fruita, fruits seca i hortalisses.
- Sector dels olis vegetals: oli d’oliva i altres olis vegetals.
- Sector del vi i del cava: vi, cava i altres vins de raïm.
- Sector del peix i el marisc: peix, marisc, olis i greixos de peix.
- Sector de cereals i molineria: cereals, productes de la molineria i llavors.
Correspondència TARICs:










SECTOR CARN I EMBOTITS: CAPÍTOL 1 - ANIMALS VIUS, CAPÍTOL 2 - CARN I DESPULLES
COMESTIBLES (Excepte les partides 020820, 020830, 020840, 020850, 020860, 02089030 i 02089060),
CAPÍTOL 15 -GREIXOS I OLIS ANIMALS I VEGETALS (només les partides 1501, 1502, 1503, 1506 i la
151610), CAPÍTOL 16 - PREPARACIONS DE CARN, PEIX O DE CRUSTACIS (1601 i 1602), CAPÍTOL
23 - RESIDUS (només la partida 230110).
SECTOR FINE FOOD – MULTIPRODUCTE: CAPÍTOL 4 - LLET I PRODUCTES LACTIS; OUS D'AU;
MEL NATURAL; PRODUCTES COMESTIBLES, CAPÍTOL 9 - CAFÈ, TE, mate i espècies, CAPÍTOL 13 GOMES, RESINES I ALTRES SUCS I EXTRACTES VEGETALS (només la partida 1302), CAPÍTOL 16 PREPARACIONS DE CARN, PEIX O DE CRUSTACIS, MOL·LUSCS O ALTRES INVERTEBRATS
AQUÀTICS (només les partides 1604 i 1605), CAPÍTOL 17 - SUCRES I ARTICLES DE CONFITERIA,
CAPÍTOL 18 - CACAU I ELS SEUS PREPARACIONS, CAPÍTOL 19 - PREPARACIONS A força de
CEREALS, FARINA, MIDÓ, FÈCULA O LLET; PRODUCTES DE PASTISSERIA, CAPÍTOL 20 PREPARACIONS D'HORTALISSES, FRUITES O ALTRES FRUITES O ALTRES PARTS DE PLANTES,
CAPÍTOL 21 - preparacions alimentàries DIVERSES, CAPÍTOL 22 - BEGUDES, líquids alcohòlics i
vinagres (només la partida 2201, 2202, 2203, 2206, 2207, 2208 i 2209).
SECTOR DE LA FRUITA I L’HORTA: CAPÍTOL 7 - HORTALISSES, PLANTES, ARRELS I TUBERCLES
ALIMENTARIS, Capítol 8 - FRUITES I FRUITS COMESTIBLES; Escorces D'AGRES (CÍTRICS), MELONS
O SÍNDRIES.
SECTOR DELS OLIS VEGETALS: CAPÍTOL 15 -GREIXOS I OLIS ANIMALS I VEGETALS (només les
partides 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 i 1516 excepte la 151610).
SECTOR DEL VI I DEL CAVA: CAPÍTOL 22 - BEGUDES, líquids alcohòlics i vinagres (només les partides
2204 i 2205).
SECTOR DEL PEIX I EL MARISC: CAPÍTOL 3 - PEIXOS I CRUSTACIS, MOL·LUSCS I ALTRES
INVERTEBRATS AQUÀTICS, CAPÍTOL 15 -GREIXOS I OLIS ANIMALS I VEGETALS (només la partida
1504), CAPÍTOL 23 - RESIDUS (només la partida 23012000).
SECTOR DE CEREALS I MOLINERIA: Capítol 10 - CEREALS , CAPÍTOL 11 - PRODUCTES DE LA
MOLINERIA; MALTA; MIDÓ I FÈCULA; INULINA; GLUTEN DE BLAT, CAPÍTOL 12 - LLAVORS I FRUITS
OLEAGINOSOS; LLAVORS I FRUITS DIVERSOS; PLANTES INDUSTRIALS O MEDICINALS; PALLA I
FARRATGE.
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