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Principals productes exportats i importats d’Algèria
El dimecres 8 de juny Algèria va suspendre el Tractat d’Amistat amb Espanya i seguidament
l’associació bancària algeriana també va comunicar la congelació dels comptes domiciliats a
Algèria per a les operacions de comerç exterior entre ambdós països a partir del 9 de juny.
Aquestes mesures del govern algerià venen com a conseqüència del canvi de postura del govern
espanyol sobre el Sàhara Occidental, que ha passat de recolzar l’autodeterminació del poble
sahrauí (Algèria és partidària de la plena independència del territori) a donar suport al pla del
govern del Marroc de dotar a la regió d’autonomia però mantenint-se dins del Marroc.
Aquesta decisió de l’associació bancària pot tenir repercussions molt importants en el comerç
entre els dos països i, per tant, també en les exportacions i importacions de Catalunya amb
Algèria. Especialment podria afectar el compliment de contractes de subministrament energètic,
ja que Algèria és el principal proveïdor de gas natural de l’Estat espanyol i de Catalunya.
Tanmateix caldrà esperar per saber si realment aquestes mesures s’acabaran aplicant. La
Comissió Europea va emetre un comunicat divendres 10 de juny indicant que la decisió de
suspendre l'acord d'amistat i cooperació amb Espanya podria violar l’Acord d’Associació entre
la UE i Algèria, cosa que comportaria represàlies econòmiques comercials. Després del
comunicat de l’Executiu comunitari, el govern algerià ha garantit el subministrament de gas i
rebutja que hi hagi hagut interrupció de les transaccions amb Espanya.

1. Exportacions catalanes a Algèria
Pel que fa a les exportacions catalanes, l’afectació en termes agregats no seria gaire rellevant, ja
que Algèria és el 24é país destí de les exportacions catalanes, amb tant sols el 0,8% del total
exportat per Catalunya el 2021. De les 17.095 empreses exportadors regulars catalanes, només
508 empreses han exportat a Algèria el 2021, i només hi ha 34 filials catalanes (corresponents a
24 empreses matriu).
Per productes exportats, l’afectació només seria significativa en el cas de l’oli de soja, que és el
principal producte exportat (21,7% del total), sent Algèria el segon mercat de destí de l’oli de soja
català (després del Marroc) amb el 36,8% del total exportat d’aquest producte al món el 2021.
En menor mesura, Catalunya també exporta a Algèria plàstics, maquinària, material elèctric,
paper i cartró i productes químics orgànics. Tanmateix, Algèria no és un mercat rellevant per
l’exportació catalana d’aquests productes (en la majoria de casos representa al voltant de l’1%
del total exportat i en el cas del paper i cartró el 2,4%).
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Principals productes exportats per Catalunya a Algèria. 2021.
Volum
(milions
d'euros)

Pes s/total
exportat a
Algèria

Pes s/total
exportat
d’aquests
productes al món

15 -- GREIXOS, OLI ANIMAL O VEGETAL

142,2

22,4%

12,2%

1507 – Oli de soja
39 -- MATÈRIES PLÀSTIQUES; LES SEVES
MANUFACTURES

137,4

21,7%

36,8%

71,5

11,3%

1,1%

84 -- MÀQUINES I APARELLS MECÀNICS

45,5

8,8%

1,1%

85 – APARELLS I MATERIAL ELÈCTRIC

43,2

7,1%

0,9%

35,2

6,0%

2,4%

20,6
254,9
634,3

4,9%
40,2%
100,0%

1,2%

Partida TARIC i productes

48 -- PAPER, CARTRÓ; LES SEVES
MANUFACTURES
29 -- PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS
RESTA
TOTAL EXPORTAT A ALGÈRIA

0,8%

Nota: productes ordenats per volum exportat a Algèria el 2021.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ICEX-Estacom

2. Importacions catalanes procedents d’Algèria
Pel que fa a les importacions, Algèria és el 22é país d’origen de les importacions catalanes amb
el 0,9% del total importat per Catalunya el 2021.
Tanmateix, la pràctica totalitat de les importacions catalanes d'Algèria (96,6%) corresponen a
combustibles. Principalment es tracta de condensats de gas natural i de gas propà liquat. Algèria
és el principal proveïdor de gas a Catalunya amb prop del 80% del total importat del món el
2021. Concretament, en el cas del gas natural i el gas propà, Algèria representa el 95,3% i el
89,4% respectivament del total importat per Catalunya el 2021.
Per tant, pel que fa a les importacions, si les mesures preses pel govern algerià inclouen l’energia,
Catalunya sí que es veuria seriosament afectada.
Tanmateix, cal tenir en compte que, arrel del tancament a finals de l’any passat del gasoducte
que passa pel Marroc, les empreses de gas de l’Estat han començat a canviar de proveïdors, la
qual cosa ha suposat un canvi d’Algèria pels Estats Units com a principal proveïdor de gas a
l’Estat. Algèria representava el 47,6% de la quota de mercat en el subministrament a Espanya el
2021, molt per sobre dels Estats Units (10,3%), mentre que, en el període de gener a maig de

4
Juny 2022

2022, els EUA ja són el primer subministrador amb una quota del 35,4%, enfront la del 25,3%
d’Algèria.

Productes importats per Catalunya més dependents d’Algèria. 2021.
Volum
(milions
d'euros)

Pes s/total
importat
d’Algèria

Pes s/total
importat
d’aquests
productes al món

819,6

96,6%

11,6%

27090010 -- CONDENSATS DE GAS
NATURAL

399,7

47,1%

95,3%

271112 -- PROPÀ LIQUAT

214,7

25,3%

89,4%

RESTA

28,6

3,4%

TOTAL IMPORTAT D’ALGÈRIA

848,2

100,0%

Partida TARIC i productes

27 -- COMBUSTIBLES, OLIS MINERALS

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ICEX-Estacom

0,9%
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