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RESUM EXECUTIU 
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Resum executiu (I)

oRècord d’empreses exportadores regulars per setè any consecutiu, amb un total de 17.309; les empreses que

exporten més de 5 M€ anuals creixen fins a les 1.608 i marquen un nou rècord per novè any consecutiu.

oCatalunya és líder en nombre d’empreses exportadores regulars de l’Estat, amb un 32,7 % del total, i en

nombre d’empreses exportadores regulars de més de 5 M€, amb el 28,5 % del total.

oLes empreses exportadores regulars que exporten més de 5 M€ representen el 82,9 % del total de les

exportacions catalanes el 2019.

oLes empreses exportadores regulars que exporten més de 250 M€ expliquen el creixement de les

exportacions catalanes el 2019.

oLes 100 primeres empreses exportadores regulars concentren el 45,5 % de les exportacions catalanes el

2019.

Evolució de les empreses exportadores regulars
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Resum executiu (II)

oEl creixement de les empreses exportadores regulars el 2019 es deu principalment a l’Amèrica del Nord.

oEls Estats Units, el Canadà, el Marroc i l’est d’Europa lideren l’augment d’empreses exportadores regulars.

També destaca l’augment de països asiàtics com l’Índia i el Japó.

oPer contra, l’Iran, Turquia i els principals països de la UE (França, Alemanya i el Regne Unit*) es troben

entre els principals països en pèrdua d’empreses exportadores regulars.

Anàlisi geogràfica

*S’inclou el Regne Unit a la UE, atès que el 2019 encara n’era membre.

Diversificació geogràfica

oAugmenta la diversificació geogràfica el 2019 fins als 4,7 països de mitjana per empresa exportadora

regular. L’augment es deu a la UE.

oLa UE és la regió on la diversificació és més intensa: les empreses exporten regularment a 6 països

europeus de mitjana.
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Resum executiu (III)

oEl creixement de les empreses exportadores regulars el 2019 es deu principalment al sector químic i al de

l’alimentació. Tanmateix, destaquen els descensos en els sectors d’altres productes minerals no metàl·lics,

del tèxtil i de la metal·lúrgia.

oEls vehicles, el refinament de petroli, els productes farmacèutics i la informàtica i electrònica presenten una

elevada concentració de l’exportació en les 10 primeres empreses.

Anàlisi sectorial
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1. Evolució de les empreses 

exportadores regulars
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Evolució del nombre d’empreses 

exportadores totals, Catalunya. 2008-2019

Evolució del nombre d’empreses 

exportadores regulars*, Catalunya. 2008-

2019

Font: ICEX - Perfil de l’empresa exportadora. * Empreses que han exportat en els últims 4 anys de forma consecutiva.
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o Les empreses exportadores totals van créixer

de forma important a partir de 2008 fins que

van assolir el seu màxim el 2013 (49.075

empreses). A partir d’aquí, es van anar

reduint, tot i que el 2019 el nombre

d’empreses exportadores ha pujat un 1,1 %

respecte al 2018. Malgrat aquest augment,

encara no s’ha assolit el nivell de 2013.

o La fase d’expansió de les empreses

exportadores totals en l’inici de la crisi s’ha

transformat en un creixement de les

empreses exportadores regulars, que baten

rècord per setè any consecutiu fins a les

17.309 el 2019, un 0,5 % més que l’any

2018.

Catalunya lidera en nombre 

d’empreses exportadores regulars 

de l’Estat, amb un 32,7 % del 

total.

Rècord d’empreses exportadores regulars per setè any consecutiu

Evolució de les empreses exportadores

32,7 % 

Evolució del nombre d’empreses exportadores 

regulars de més de 5 M€ anuals exportats, 

Catalunya. 2008-2019
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o El nombre d’empreses exportadores regulars

que exporten més de 5 M€ anuals augmenta

un 0,5 % el 2019, i baten rècord per novè any

consecutiu fins a les 1.608.

28,5 % 
Catalunya lidera en nombre d’empreses 

exportadores regulars de +5 M€ de 

l’Estat, amb el 28,5 % del total.
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Empreses exportadores regulars vs. no 

regulars

o Les empreses exportadores regulars catalanes que exporten més de 5 M€ anuals (1.608 empreses) representen tan sols

el 3,3 % del total d’empreses exportadores, però suposen el 82,9 % de l’exportació total.

o Les empreses exportadores regulars catalanes representen el 35,7 % del total d’empreses exportadores, però expliquen

el 93,1 % de l’exportació total el 2019.

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.

Exportació mitjana anual de les 

empreses regulars de + 5 M€ el 2019:

Exportació mitjana anual de les

empreses NO regulars el 2019:

38,1 M€

0,164 M€

Exportació mitjana anual de la

resta d’empreses regulars el 2019: 0,481 M€

Nre. empreses Volum exportat

El 35,7 % de les empreses exportadores són regulars, però exporten el 93,1 % del total

Distribució del nre. d’empreses i volum 

exportat 2019 (percentatges sobre el total) 

82,9 %

10,2 %

6,9 %

64,3 %

32,4 %

3,3 %
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Evolució de les empreses exportadores 

regulars per trams d’exportació 

Tram exportador

Total d’empreses 

exportadores regulars

Volum d’exportació 

(milions d’euros)

2019
Pes 

(2019)

Var. 

2018-

2019

2019
Pes 

(2019)

Var. 

2018-

2019

Menys de 5.000 € 3.793 21,9 % +1 5,5 0,0 % 0,1

5.000 € - 25.000 € 2.764 16,0 % +76 36,2 0,1 % 2,0

25.000 € - 50.000 € 1.344 7,8 % +14 48,5 0,1 % 0,9

50.000 € - 500.000 € 4.035 23,3 % +51 773,2 1,1 % 9,6

500.000 € - 5 M€ 3.765 21,8 % -72 6.683,0 9,7 % -93,8

SUBTOTAL 15.701 90,7 % +70 7.546,5 11,0 % -81,1

5 M€ - 50 M€ 1.406 8,1 % +6 20.812,3 30,3 % 56,0

50 M€ - 250 M€ 172 1,0 % = 17.330,0 25,2 % -603,2

Més de 250 M€ 30 0,2 % +2 23.061,0 33,5 % 1.735,1

SUBTOTAL 1.608 9,3 % +8 61.203,3 89,0 % 1.187,9

TOTAL 17.309 100,0 % +78 68.749,8 100,0 % 1.106,8

Les empreses que exporten més de 250 M€ expliquen el creixement de les exportacions el 2019

Només el 9,3 % de les 

empreses regulars han 

exportat més de 5 M€, 

però expliquen el 89,0 % 

del volum exportat.

oDe les 17.309 empreses

exportadores regulars catalanes,

n’hi ha 1.608 (9,3 % del total) que

han exportat més de 5 M€.

Suposen el 89,0 % del volum

exportat per les empreses el 2019.

oEn concret, les 30 empreses que

han exportat més de 250 M€ el

2019 (2 més que l’any 2018)

expliquen la pràctica totalitat del

creixement de les exportacions

regulars el 2019.

oLa major part de l’augment del

nombre d’empreses regulars s’ha

concentrat en el tram exportador

entre 5.000 € i 500.000 €.

+250 

M€

Les empreses que 

han exportat més de 

250 M€ expliquen la 

pràctica totalitat del 

creixement de les 

exportacions.

9,3 %

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.
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Concentració de les empreses exportadores 

regulars a Catalunya

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.

o Les 10 primeres empreses exportadores catalanes concentren el 20,3 % del total de les

exportacions de 2019. Les 100 principals empreses concentren quasi la meitat (45,5 %) de les

exportacions, i les 1.000 primeres, el 77,2 %.

Les 100 primeres empreses exportadores regulars concentren gairebé la meitat de les 

exportacions catalanes

Concentració de l’exportació catalana per nombre d’empreses exportadores regulars, 2019 
(% sobre total de les exportacions)

20,3 % 

10 primeres

36,9 % 

50 primeres

77,2 % 

1.000 primeres

45,5 % 

100 primeres

67,7 % 

500 primeres
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2. Anàlisi geogràfica
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Evolució de les empreses exportadores 

regulars per regions
L’Amèrica del Nord explica l’augment de les empreses exportadores regulars el 2019

Variació en el nombre d’empreses exportadores regulars catalanes per països, 

2018-2019Regions per nombre d’empreses regulars 2019

Nre. 

d’empreses

Variació

18/19

UE 5.787 -66

Resta d’Europa 5.557 -42

Amèrica Llatina 4.656 -45

Àsia 4.576 +26

Àfrica 3.664 +52

Amèrica del Nord 3.382 +205

Orient Mitjà 2.321 -43

Oceania 1.145 +45

Tot el món 17.309 +78

≥ 50

10 a 50

0 a 10

-10 a 0 

< -10

Variació del nre. 

d’empreses 

exportadores regulars  

Notes: La suma de les diferents regions no coincideix amb el total perquè una empresa pot exportar a més d’una regió.

S’inclou el Regne Unit a la UE, atès que el 2019 encara n’era membre.

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.

oEl 2019 el nombre d’empreses exportadores regulars catalanes ha crescut de forma important a l’Amèrica del Nord (205 empreses més

que l’any 2018); també pugen a l’Àfrica (+52), Oceania (+45) i l’Àsia (+26). Per contra, cauen a la UE (-66), la resta d’Europa (-42),

l’Amèrica Llatina (-45) i l’Orient Mitjà (-43).
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Evolució de les empreses exportadores 

regulars: Europa
Els principals països de la UE i Turquia expliquen el descens de les empreses regulars el 2019

o El nombre d’empreses exportadores regulars a Europa ha baixat el 2019, sobretot als

principals països de la UE, especialment França (-38), Alemanya (-27) i el Regne Unit* (-

24); i a Turquia (-45).

o En canvi, hi ha un increment generalitzat en els països de l’est d’Europa, on destaquen

especialment Polònia (+64) i Romania (+56).

o La major part de les empreses regulars que exporten més de 5 M€ es concentren a França

(370), Itàlia (203), Alemanya (197) i Portugal (157).

Variació en el nombre d’empreses exportadores regulars 

catalanes per països, 2018-2019

TOP 15 de països d’Europa per nombre d’empreses exportadores 

regulars totals i de +5 M€ (2019)

Regulars 

totals

Var.

18/19 

Regulars 

+5 M€

Var. 

18/19 

Pes +5 M€ s/ 

total regulars

França 4.123 -38 370 -2 9,0 %

Portugal 3.553 -27 157 +1 4,4 %

Itàlia 2.977 -7 203 +1 6,8 %

Alemanya 2.777 -27 197 -1 7,1 %

Suïssa 2.352 +6 10 -7 0,4 %

Regne Unit 2.199 -24 90 = 4,1 %

Bèlgica 1.895 +1 38 -2 2,0 %

P. Baixos 1.821 +20 43 -5 2,4 %

Polònia 1.682 +64 50 -2 3,0 %

Turquia 1.329 -45 38 = 2,9 %

Rep. Txeca 1.200 +6 26 = 2,2 %

Grècia 1.181 +42 17 +2 1,4 %

Romania 1.050 +56 21 -2 2,0 %

Àustria 1.020 +5 13 = 1,3 %

Suècia 990 +9 11 -5 1,1 %

Total UE 5.787 -66 1.176 +16 20,3 %

Total resta E. 5.557 -42 n.d. n.d. n.d.
Notes:

Països ordenats per nombre d’empreses regulars totals (s’exclou Andorra).

La suma dels diferents països no coincideix amb el total perquè una empresa pot exportar a més d’un país.

*S’hi inclou el Regne Unit, atès que el 2019 encara era membre de la UE.

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.

≥ 50

10 a 50

0 a 10

-10 a 0 

< -10

Variació del nre. 

d’empreses 

exportadores regulars  
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Evolució de les empreses exportadores 

regulars: Amèrica
Alt creixement a l’Amèrica del Nord i lleuger retrocés a l’Amèrica Llatina

o El nombre d’empreses exportadores regulars ha augmentat considerablement a

l’Amèrica del Nord el 2019, tant als Estats Units (+154) com al Canadà (+94).

o A l’Amèrica Llatina, en canvi, cauen les empreses exportadores regulars,

principalment a les illes del Carib, Veneçuela (-16) i al Brasil (-7).

o La major part de les empreses regulars que exporten més de 5 M€ es concentren

als Estats Units (93) i Mèxic (44).

Variació en el nombre d’empreses exportadores 

regulars catalanes per països, 2018-2019TOP 10 de països d’Amèrica per nombre d’empreses exportadores 

regulars totals i de +5 M€ (2019)

Regulars 

totals

Var.

18/19 

Regulars 

+5 M€

Var. 

18/19 

Pes +5 M€ s/ 

total regulars

Estats Units 3.075 +154 93 +3 3,0 %

Mèxic 1.773 +22 44 +2 2,5 %

Xile 1.102 -3 11 +1 1,0 %

Colòmbia 950 +17 10 +3 1,1 %

Canadà 881 +94 10 +4 1,1 %

Brasil 817 -7 16 +2 2,0 %

Perú 752 +8 S.E. n.d. n.d.

Argentina 665 +25 6 -3 0,9 %

Rep. Dominicana 590 -7 0 = 0,0 %

Equador 425 +19 S.E. n.d. n.d.

Amèrica del Nord 3.382 +205 n.d. n.d. n.d.

Amèrica Llatina 4.656 -45 n.d. n.d. n.d.

Total Amèrica 6.748 +116 231 -1 3,4 %

≥ 50

10 a 50

0 a 10

-10 a 0 

< -10

Variació del nre. 

d’empreses 

exportadores regulars  

Notes:

S.E.: Secret estadístic (menys de 5 empreses).

Països ordenats per nombre d’empreses regulars totals.

La suma dels diferents països no coincideix amb el total perquè una empresa pot exportar a més d’un país.

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.
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Evolució de les empreses exportadores 

regulars: Àsia i Oceania
Creixement als principals països asiàtics, on destaquen l’Índia i el Japó, i a Oceania

o El nombre d’empreses exportadores regulars ha augmentat als principals

països asiàtics. Destaca l’augment a l’Índia (+41 empreses), al Japó (+40) i al

Vietnam (+29). També han augmentat de forma important les empreses a

Corea del Sud (+18) i les Filipines (+17). Per altra banda, tant a Nova Zelanda

(+36) com a Austràlia (+26) també es produeix un fort creixement.

o La major part de les empreses regulars que exporten més de 5 M€ anuals a

Àsia es concentren a la Xina i al Japó. D’altra banda, destaca el descens a la

meitat d’aquestes empreses a Oceania.

Variació en el nombre d’empreses exportadores regulars catalanes per països, 

2018-2019Principals països de l’Àsia i Oceania per nombre 

d’empreses exportadores regulars totals i de +5 M€ (2019)

Regulars 

totals

Var.

18/19 

Regulars 

+5 M€

Var. 

18/19 

Pes +5 M€ 

s/ total 

regulars

Xina 1.929 +8 43 +1 2,2 %

Índia 1.061 +41 9 -5 0,8 %

Japó 1.038 +40 28 +2 2,7 %

Austràlia 939 +26 S.E. n.d. n.d .

Hong Kong 922 -20 S.E. n.d. n.d.

Corea del 

Sud
744 +18 14 -1 1,9 %

Singapur 614 +9 S.E. n.d. n.d.

Taiwan 593 -2 S.E. n.d. n.d.

Tailàndia 520 = 3 n.d. 0,6 %

Malàisia 433 -3 S.E. n.d. n.d.

Vietnam 412 +29 0 n.d. 0,0 %

Nova Zelanda 346 +36 S.E. n.d. n.d.

Indonèsia 338 +12 7 n.d. 2,1 %

Filipines 326 +17 5 n.d. 1,5 %

Pakistan 301 -14 0 n.d. 0,0 %

Total Àsia 4.576 +26 n.d. n.d. n.d.

Total 

Oceania
1.145 +45 7 -7 0,6 %

≥ 50

10 a 50

0 a 10

-10 a 0 

< -10

Variació del nre. 

d’empreses 

exportadores regulars  

Notes:

S.E.: Secret estadístic (menys de 5 empreses).

Països ordenats per nombre d’empreses regulars totals.

La suma dels diferents països no coincideix amb el total perquè una empresa pot exportar a més d’un país.

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.
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Evolució de les empreses exportadores 

regulars: Àfrica

o L’augment del nombre d’empreses exportadores regulars el 2019 a l’Àfrica

(+52) es deu principalment al Marroc (+86).

oD’altra banda, destaca el descens a Egipte (-17) i Algèria (-5).

o La major part de les empreses regulars que exporten més de 5 M€ es

concentren en dos països: el Marroc (43) i Algèria (22).

Variació en el nombre d’empreses exportadores regulars 

catalanes per països, 2018-2019TOP 10 de països de l’Àfrica per nombre d’empreses exportadores 

regulars totals i de +5 M€ (2019)

Regulars 

totals

Var.

18/19

Regulars 

+5 M€

Var. 

18/19 

Pes +5 M€ 

s/ total 

regulars

Marroc 1.762 +86 43 +4 2,4 %

Tunísia 775 +11 7 -1 0,9 %

Sud-àfrica 725 +24 7 +1 1,0 %

Algèria 564 -5 22 -2 3,9 %

Egipte 540 -17 11 +2 2,0 %

Senegal 179 +2 0 = 0,0 %

Costa d’Ivori 157 -2 S.E. n.d. n.d .

Maurici 145 +5 0 = 0,0 %

Nigèria 144 -3 0 = 0,0 %

Ghana 143 +6 0 0 0,0 %

Total Àfrica 3.664 +52 108 = 2,9 %

≥ 50

10 a 50

0 a 10

-10 a 0 

< -10

Variació del nre. 

d’empreses 

exportadores regulars  

Notes:

S.E.: Secret estadístic (menys de 5 empreses).

Països ordenats per nombre d’empreses regulars totals.

La suma dels diferents països no coincideix amb el total perquè una empresa pot exportar a més d’un país.

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.

El nombre d’empreses exportadores regulars a l’Àfrica augmenta degut al Marroc
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Evolució de les empreses exportadores 

regulars: Orient Mitjà
L’Iran i el Líban expliquen el descens del nombre d’empreses exportadores regulars a l’Orient Mitjà

oEl nombre d’empreses exportadores regulars ha baixat a l’Orient Mitjà (-43)

a causa dels descensos a l’Iran (-76 empreses) i al Líban (-18). En canvi,

augmenten a la resta de països, especialment a Israel (+28 empreses).

o La major part de les empreses regulars que exporten més de 5 M€ es

concentren a l’Aràbia Saudita (14), Israel (11) i als Emirats Àrabs Units (11).

Variació en el nombre d’empreses exportadores regulars

catalanes per països, 2018-2019

TOP 10 de països de l’Orient Mitjà per nombre d’empreses exportadores 

regulars totals i de +5 M€ (2019)

Regulars 

totals

Var.

18/19 

Regulars 

+5 M€

Var. 

18/19 

Pes +5 M€ s/ 

total regulars

Emirats Àrabs Units 948 +4 11 -7 1,2 %

Israel 933 +28 11 +2 1,2 %

Aràbia Saudita 598 +4 14 +3 2,3 %

Líban 424 -18 S.E. n.d. n.d .

Kuwait 278 +7 S.E. n.d. n.d.

Jordània 259 +2 0 = 0,0 %

Qatar 254 +9 S.E. n.d. n.d.

Iran 156 -76 0 = 0,0 %

Oman 149 +2 0 n.d. 0,0 %

Bahrain 148 +6 0 = 0,0 %

Total Orient Mitjà 2.321 -43 n.d. n.d. n.d.

≥ 50

10 a 50

0 a 10

-10 a 0 

< -10

Variació del nre. 

d’empreses 

exportadores regulars  

Notes:

S.E.: Secret estadístic (menys de 5 empreses).

Països ordenats per nombre d’empreses regulars totals

La suma dels diferents països no coincideix amb el total perquè una empresa pot exportar a més d’un país.

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.
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Evolució de les empreses exportadores regulars: 

països amb major creixement i decreixement

TOP 10. Països amb major creixement 

d’empreses exportadores regulars. 2018-2019

TOP 10. Països amb major decreixement 

d’empreses exportadores regulars. 2018-2019

oEls Estats Units, el Canadà, el Marroc i l’est d’Europa

lideren l’augment en nombre d’empreses exportadores

regulars.

o L’Iran, Turquia i els principals països de la UE (França,

Alemanya i el Regne Unit*) es troben entre els principals

països en pèrdua d’empreses exportadores regulars.

Els Estats Units, el Canadà, el Marroc i l’est d’Europa lideren l’augment d’empreses exportadores 

el 2019

País
Var. empreses 

regulars 2018-19

Var. empreses 

regulars de +5 M€ 

2018-19

1 Estats Units +154 +3

2 Canadà +94 +4

3 Marroc +86 +4

4 Polònia +64 -2

5 Croàcia +61 n.d.

6 Romania +56 -2

7 Grècia +42 +2

8 Índia +41 -5

9 Japó +40 +2

10 Sèrbia +37 n.d.

País
Var. empreses 

regulars 2018-19

Var. empreses 

regulars de +5 M€ 

2018-19

1 Iran -76 =

2 Turquia -45 =

3 França -38 -2

4 Portugal -27 +1

5 Alemanya -27 -1

6 Regne Unit -24 =

7 Hong Kong -20 n.d.

8 Líban -18 n.d.

9 Egipte -17 +2

10 Veneçuela -16 =

Nota: Països ordenats per variació del nombre d’empreses regulars totals.

*S’inclou el Regne Unit a la UE, atès que el 2019 encara n’era membre.

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.
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3. Diversificació geogràfica
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o La diversificació de les empreses exportadores regulars

catalanes s’ha incrementat gradualment de 4,3 països de

mitjana el 2008 fins a 4,72 països de mitjana el 2019, amb un

augment substancial a partir del 2015.

Diversificació geogràfica de les empreses 

exportadores regulars
Augmenta la diversificació geogràfica a la UE, i es manté a la resta de regions

4,30 4,29 4,32

4,44
4,39 4,36 4,38 4,42

4,47

4,61
4,66

4,72

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolució de la ràtio de diversificació de les empreses

exportadores regulars. 2008-2019 (nombre de països)

Ràtio de diversificació de les empreses exportadores 

regulars per regions. 2008-2019 (nombre de països)

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.

2008 2018 2019 Dif. 08-19 Dif. 18-19

Unió Europea 4,8 5,8 6,0 +1,2 ↑

Àsia 2,0 2,2 2,2 +0,2 =

Amèrica Llatina 2,0 2,1 2,1 +0,1 =

Resta d’Europa 1,6 2,0 2,0 +0,4 =

Orient Mitjà 1,8 1,8 1,8 = =

Àfrica 1,6 1,7 1,7 +0,1 =

Oceania 1,2 1,2 1,2 = =

Amèrica del Nord 1,1 1,2 1,2 +0,1 =

Total 4,3 4,6 4,7 +0,4 ↑

o La UE explica l’augment de la diversificació geogràfica i és la regió

on la diversificació és més intensa: les empreses han exportat

regularment a 6 països europeus de mitjana el 2019.

o La diversificació segueix sent baixa a l’Àsia, l’Àfrica i Amèrica: les

empreses han exportat a 2 països de cada regió de mitjana el 2019.
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4. Anàlisi sectorial
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Evolució de les empreses exportadores 

regulars per sectors
El creixement de les empreses exportadores el 2019 es deu al sector químic i al de l’alimentació

o El nombre d’empreses exportadores regulars ha crescut especialment en el sector químic (+33), de l’alimentació i begudes (+30), del cuir i

calçat (+19) i de cautxú i plàstics (+12). D’altra banda, destaquen els descensos en el sector d’altres productes minerals no metàl·lics (-34),

del tèxtil i confecció (-19), de la metal·lúrgia i productes metàl·lics (-13) i del material elèctric (-12).

o Les empreses regulars que exporten més de 5 M€ anuals es concentren en el sectors de la química (286), de l’alimentació i begudes (211) i

de la maquinària (173). Tanmateix, en termes relatius, el sector dels productes farmacèutics és el que presenta un percentatge més alt

d’empreses exportadores regulars de més de 5 M€ anuals (21,9 %), seguit del sector dels vehicles (12,6 %) i del refinament de petroli (11,8

%).

Sectors per nombre d’empreses exportadores regulars totals i 

de +5 M€ 2019 (I)

Regulars 

totals
Var. 18/19 

Regulars +5 

M€

Var. 

18/19 

Pes +5 M€ s/ 

total regulars

Maquinària 2.916 -6 173 -4 5,9 %

Metal·lúrgia i prod. 

metàl·lics
2.493 -13 119 -8 4,8 %

Química 2.438 33 286 13 11,7 %

Alimentació i begudes 2.349 30 211 -4 9,0 %

Cautxú i plàstics 2.222 12 110 -1 5,0 %

Tèxtil i confecció 1.919 -19 114 8 5,9 %

Material elèctric 1.917 -12 83 -5 4,3 %

Prod. informàtics i 

electrònics
1.495 -5 42 -9 2,8 %

Altres manufactures 1.385 -1 48 -2 3,5 %

Notes:

Sectors ordenats de major a menor nombre d’empreses exportadores regulars totals.

La suma dels diferents sectors no coincideix amb el total perquè una empresa pot exportar en més d’un sector.

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.

Sectors per nombre d’empreses exportadores regulars totals i 

de +5 M€ 2019 (II)

Regulars 

totals
Var. 18/19 

Regulars +5 

M€
Var. 18/19 

Pes +5 M€ s/ 

total regulars

Paper i arts gràfiques 1.052 -3 40 4 3,8 %

Altres prod. minerals 

no metàl·lics
928 -34 35 2 3,8 %

Vehicles 886 -6 112 4 12,6 %

Cuir i calçat 756 19 25 -4 3,3 %

Mobles 588 -7 22 5 3,7 %

Fusta i suro 431 1 9 3 2,1 %

Prod. farmacèutics 374 -9 82 3 21,9 %

Altre material de 

transport
281 5 23 5 8,2 %

Refinament de petroli 152 4 18 -1 11,8 %
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Concentració de l’exportació per sectors

o La concentració de l’exportació és especialment alta en el sector de vehicles, en el qual gairebé un 80 % de l’exportació correspon a 10 empreses. És també

alta als sectors del refinament de petroli (67,1 %), els productes farmacèutics (64,7 %) i la informàtica i electrònica (60,5 %).

o La majoria dels sectors amb més nombre d’empreses exportadores regulars (més de 1.000) tenen una concentració més baixa: les 10 principals empreses

exportadores de cada sector concentren menys del 50 % de les exportacions totals. Destaquen els sectors de la maquinària (17,7 %), del cautxú i plàstics

(19,7 %), de la química (27,0 %) i de l’alimentació i begudes (30,2 %).

Alta concentració de les exportacions en els sectors dels vehicles, del refinament de 

petroli, dels productes farmacèutics i de la informàtica i electrònica

Exportacions realitzades per les 10 i les 100 principals empreses exportadores per cada sector. 2019

(en % sobre total exportat per cada sector) 

Nota: Sectors ordenats de major a menor concentració de les exportacions de les 10 primeres empreses exportadores regulars el 2019. 

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.

79,4 %
67,1 % 64,7 % 60,5 % 54,0 5 52,3 % 51,0 % 48,4 % 48,4 % 47,2 % 40,7 % 38,0 % 35,8 % 32,4 % 30,2 % 27,0 % 19,7 % 17,7 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10 empreses més exportadores 100 empreses més exportadores Resta d'empreses

100 %

80 %

65 %

40 %

20 %

0 %.
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5. Annex
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≥ 3.000

2.000-3.000

1.000-2.000

500-1.000

100-500

< 100

Nombre d’empreses 

per país 

Distribució geogràfica de les empreses 

exportadores regulars catalanes 2019

Font: ACCIÓ a partir de les dades d’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.
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Empreses exportadores regulars. Rànquing de països - TOP 60 (I)

Notes:

S.E.: Secret estadístic (menys de 5 empreses).

Països ordenats per nombre d’empreses regulars totals.

Font: ACCIÓ a partir de dades de l’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.

País Regulars (2019)
Regulars +5 M€ 

2019

Pes regulars 

+5 M€ / 

regulars totals

1 Andorra 4.211 9 0,2 %

2 França 4.123 370 9,0 %

3 Portugal 3.553 157 4,4 %

4 Estats Units 3.075 93 3,0 %

5 Itàlia 2.977 203 6,8 %

6 Alemanya 2.777 197 7,1 %

7 Suïssa 2.352 10 0,4 %

8 Regne Unit 2.199 90 4,1 %

9 Xina 1.929 43 2,2 %

10 Bèlgica 1.895 38 2,0 %

11 Països Baixos 1.821 43 2,4 %

12 Mèxic 1.773 44 2,5 %

13 Marroc 1.762 43 2,4 %

14 Polònia 1.682 50 3,0 %

15 Turquia 1.329 38 2,9 %

País Regulars (2019)
Regulars +5 M€ 

2019

Pes regulars 

+5 M€ / 

regulars totals

16 Rep. Txeca 1.200 26 2,2 %

17 Grècia 1.181 17 1,4 %

18 Xile 1.102 11 1,0 %

19 Índia 1.061 9 0,8 %

20 Romania 1.050 21 2,0 %

21 Japó 1.038 28 2,7 %

22 Àustria 1.020 13 1,3 %

23 Suècia 990 11 1,1 %

24 Colòmbia 950 10 1,1 %

25 Emirats Àrabs Units 948 11 1,2 %

26 Hongria 943 24 2,5 %

27 Austràlia 939 S.E. n.d.

28 Dinamarca 935 10 1,1 %

29 Israel 933 11 1,2 %

30 Hong Kong 922 S.E. n.d.
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Empreses exportadores regulars. Rànquing de països - TOP 60 (II)

Notes:

S.E.: Secret estadístic (menys de 5 empreses).

Països ordenats per nombre d’empreses regulars totals.

Font: ACCIÓ a partir de dades de l’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.

País Regulars (2019)
Regulars +5 M€ 

2019

Pes regulars 

+5 M€ / 

regulars totals

31 Canadà 881 10 1,1 %

32 Brasil 817 16 2,0 %

33 Noruega 776 S.E. n.d.

34 Bulgària 776 7 0,9 %

35 Tunísia 775 7 0,9 %

36 Perú 752 S.E. n.d.

37 Corea del Sud 744 14 1,9 %

38 Sudàfrica 725 7 1,0 %

39 Finlàndia 702 S.E. n.d.

40 Irlanda 693 15 2,2 %

41 Rússia 673 20 3,0 %

42 Argentina 665 6 0,9 %

43 Eslovàquia 618 10 1,6 %

44 Singapur 614 S.E. n.d.

45 Aràbia Saudita 598 14 2,3 %

País Regulars (2019)
Regulars +5 M€ 

2019

Pes regulars 

+5 M€ / 

regulars totals

46 Taiwan 593 S.E. n.d.

47 República Dominicana 590 0 0,0 %

48 Lituània 567 S.E. n.d.

49 Algèria 564 22 3,9 %

50 Eslovènia 550 S.E. n.d.

51 Egipte 540 11 2,0 %

52 Tailàndia 520 3 0,6 %

53 Croàcia 446 5 1,1 %

54 Malàisia 433 S.E. n.d.

55 Equador 425 S.E. n.d.

56 Sèrbia 425 S.E. n.d.

57 Líban 424 S.E. n.d.

58 Vietnam 412 0 0,0 %

59 Xipre 406 S.E. n.d.

60 Estònia 404 0 0,0 %
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Nombre d’empreses exportadores regulars 

per sector i tram d’exportació (2019)

Font: ACCIÓ a partir de dades de l’ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola.

Menys 

5.000 €

5.000 € -

25.000 €

25.000 € -

50.000 €

50.000 € -

500.000 €

500.000 € -

5 M€
SUBTOTAL Pes

5 M€ -

50 M€

50 M€ -

250 M€
+250 M€ SUBTOTAL Pes

TOTAL 

REGULARS

VOLUM 

EXPORTAT 

(M€)

Maquinària 502 531 257 863 590 2.743 94,1 % 164 9 - 173 5,9 % 2.916 4.256,5

Metal·lúrgia i prod. 

metàl·lics
591 482 222 633 446 2.374 95,2 % 113 S.E. S.E. 119 4,8 % 2.493 3.937,3

Indústries químiques 421 387 190 638 516 2.152 88,3 % 241 S.E. S.E. 286 11,7 % 2.438 11.091,5

Alimentació i begudes 304 432 211 678 513 2.138 91,0 % 176 30 5 211 9,0 % 2.349 8.591,5

Cautxú i plàstics 590 467 200 511 344 2.112 95,0 % S.E. S.E. - 110 5,0 % 2.222 2.269,5

Tèxtil i confecció 459 401 168 413 364 1.805 94,1 % 103 S.E S.E. 114 5,9 % 1.919 4.690,7

Material i equip 

elèctric
529 385 175 492 253 1.834 95,7 % 74 S.E. S.E. 83 4,3 % 1.917 3.088,7

Prod. informàtics i 

electrònics
390 302 139 389 233 1.453 97,2 % 37 S.E. S.E. 42 2,8 % 1.495 2.196,1

Altres manufactures 389 289 136 312 211 1.337 96,5 % S.E. S.E. - 48 3,5 % 1.385 1.356,5

Paper i arts gràfiques 364 231 71 217 129 1.012 96,2 % 35 S.E. S.E. 40 3,8 % 1.052 1.423,9

Altres productes 

minerals no met.
264 198 76 228 127 893 96,2 % S.E. S.E. - 35 3,8 % 928 787,6

Vehicles 188 131 71 201 183 774 87,4 % 99 S.E. S.E. 112 12,6 % 886 10.611,9

Cuir i calçat 215 171 65 187 93 731 96,7 % S.E. S.E. - 25 3,3 % 756 789,0

Mobles 157 128 70 144 67 566 96,3 % S.E. S.E. - 22 3,7 % 588 500,0

Fusta i suro 132 103 41 88 58 422 98,0 % 9 - - 9 2,0 % 431 222,0

Prod. farmacèutics 54 46 25 104 63 292 78,1 % 64 S.E. S.E. 82 21,9 % 374 5.759,5

Altre material de 

transport
62 42 33 67 54 258 91,8 % S.E. S.E. - 23 8,2 % 281 592,9

Refinament de petroli 45 30 11 33 15 134 88,2 % 10 S.E. S.E. 18 11,8 % 152 2.046,6

Nota: S.E.: Secret estadístic
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