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Les exportacions catalanes creixen un 21,5% 
el 2021 i assoleixen la xifra més alta de la 
sèrie històrica 

 
▪ Les vendes de les empreses catalanes a l’estranger superen els 80.500 

milions d’euros el 2021 i recuperen els nivells prepandèmia amb un 
creixement del 9% respecte el 2019 
 

▪ El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, assegura que “el 
sector exportador és el veritable tractor de la recuperació econòmica 
d’aquest país” i destaca “la robustesa i resiliència de l’economia 
catalana i del seu teixit empresarial” 

 
▪ El creixement de les exportacions catalanes (21,5%) és superior al 

conjunt de la zona euro (17,1%) i al de països com França (15,2%) o 
Alemanya (13,9%) 

 
 
Barcelona, 17 de febrer de 2022.— Les exportacions catalanes han crescut un 
21,5% el 2021 i han assolit els 80.538 milions d’euros, la xifra més alta de la sèrie 
històrica segons càlculs d’ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del 
Departament d’Empresa i Treball- en base les dades publicades avui pel Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme. Així, les vendes de les empreses catalanes a 
l’estranger recuperen els nivells prepandèmia, amb un creixement del 9% respecte 
el 2019.  
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Així ho ha anunciat aquest dijous al matí el conseller d’Empresa i Treball, Roger 
Torrent i Ramió, després de reunir-se amb Consell Executiu dels Agents a la 
Internacionalització, els agents econòmics catalans acreditats per ACCIÓ per 
donar suport a les pimes en els seus processos de sortida a l’exterior. Torrent ha 
assegurat que aquestes dades “posen de manifest que el sector exportador 
és el veritable tractor de la recuperació econòmica d’aquest país”. El 
conseller ha subratllat que “l’increment de les exportacions catalanes està 
per sobre de la zona euro” i ha remarcat, en aquest sentit, que “Catalunya 
continua sent un motor econòmic del sud d’Europa”. Pel conseller, el rècord 
d’exportacions assolit el 2021 demostra “la robustesa i resiliència de 
l’economia catalana i del seu teixit empresarial: hem superat una situació 
molt complexa amb la crisi de subministrament i l’augment de preus”.  
 
Torrent ha destacat que “si hem aconseguit aquests resultats sense tenir les 
eines que té un Estat, imaginem-nos què podríem fer si tinguéssim tota la 
capacitat dels estats per fer més èmfasi en les polítiques 
d’internacionalització de la nostra economia, que ara són més necessàries 
que mai”.  El titular d’Empresa i Treball ha advertit que “estem en un moment 
de sacsejada i canvi de paradigma”, motiu pel qual ha tornat a reclamar “la 
cogestió i participació en la distribució dels fons Next Generation, que són 
la gran palanca que ens ha de permetre fer el salt a les nostres economies, 
canviar el model productiu i fomentar la innovació, que és un factor 
importantíssim des del punt de vista de la internacionalització”.  
 
Amb 80.538 milions d’euros exportats el 2021, Catalunya torna a situar-se un 
any més com el territori que lidera les exportacions a l’Estat espanyol, amb el 
25,4% del total. A banda del creixement de les exportacions en el conjunt de 
Catalunya, les vendes a l’exterior també han registrat augments a les quatre 
demarcacions: Barcelona (61.655,6 milions d’euros, +21,6%), Tarragona (9.945 
milions d’euros, +30,6%), Girona (6.427,4 milions d’euros, +10,7%) i Lleida 
(2.510,3 milions d’euros, +16,7%). 
 

 

 

 

Volum exportacions 

2021 

 (en milions d’euros) 

Creixement 2021-2020 Creixement 2021-2019 

Barcelona 61.655,6 21,6% 8,0% 

Girona 6.427,4 10,7% 11,1% 

Lleida 2.510,3 16,7% 17,1% 

Tarragona 9.945,0 30,6% 11,7% 

TOTAL 

CATALUNYA 
80.538,3 21,5% 

9,0% 
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De fet, tal com ha subratllat el conseller Torrent, el creixement registrat a 
Catalunya l’any 2021 ha estat superior al de la mitjana de la zona euro (17,1%) i 
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al de països com França (15,2%) o Alemanya (13,9%). Sectorialment, les vendes 
de Catalunya a l’exterior han anat destinades principalment a productes químics 
(29,5% del total, +22,5% de creixement interanual), béns d’equip (16,6% del 
total, +24,8% de creixement) i alimentació i begudes (15,4% del total, +12,5% de 
creixement). 
 
 
Riscos per aquest 2022 
 
Durant la seva intervenció, Torrent ha destacat alguns reptes en l’àmbit de la 
internacionalització com l’adaptació que hauran de fer les empreses davant 
l’aparició de barreres no aranzelàries degut a l’increment de mesures 
proteccionistes, la nova manera de fer negocis al món a causa de la digitalització 
i la sostenibilitat i, sobretot, la crisi de subministraments global. En aquest sentit, 
ha subratllat la recent posada en marxa de la Finestreta d’aprovisionament i 
logística d’ACCIÓ, que contempla un paquet de serveis amb l’objectiu de mitigar 
l’afectació d’aquesta crisi a les pimes catalanes. 
 
 
 

 
 
Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________ 

  

▪ Twitter @accio_cat | Twitter @empresacat | Twitter @treballcat 

▪ Facebook @acciocat 

▪ Linkedin ACCIÓ 

▪ Youtube ACCIÓ 

 

https://twitter.com/accio_cat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/coneixementcat
https://www.facebook.com/acciocat/
https://www.linkedin.com/company/acciocat/mycompany/
https://www.youtube.com/user/empresaenxarxa

