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RESUM EXECUTIU 
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Resum executiu (I) 

Evolució de les exportacions

o Les exportacions catalanes creixen un 3,1 % el 2019 i assoleixen els 73.853,5 M€, un rècord històric per
novè any consecutiu

o El creixement de les exportacions catalanes l’any 2019 ha estat superior al del conjunt de l’Estat espanyol
(1,8 %) i de la zona euro (1,9 %)

o Catalunya lidera les exportacions a l’Estat espanyol, amb el 25,5 % del total

Empreses exportadores

o Catalunya bat el rècord d’empreses exportadores regulars per setè any consecutiu amb 17.309 empreses

o Catalunya lidera el nombre d’empreses exportadores regulars del conjunt de l’Estat, amb un 32,7 % del
total

o Les empreses exportadores regulars que exporten més de 250 M€ expliquen el creixement de les
exportacions catalanes el 2019
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Resum executiu (II) 
Anàlisi sectorial

o Química, automoció i alimentació, principals sectors exportadors el 2019

o Les exportacions de prod. farmacèutics, alimentació, tèxtil i maquinària baten rècord històric. Per contra,
cauen les exportacions de vehicles, química, metal·lúrgia i material elèctric

o Les exportacions d’alt nivell tecnològic creixen un 18,2 % l’any 2019 i baten rècord històric per quart any

consecutiu

Anàlisi geogràfica

o Les exportacions baten rècord a l’Àsia, l’Amèrica del Nord i Europa

o Les exportacions baixen al nord d’Àfrica, l’Amèrica Llatina i l’Orient Mitjà

Anàlisi provincial

o Totes les províncies baten rècords històrics tant pel que fa a volum d’exportació com pel nombre

d’empreses exportadores regulars
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1. Evolució de les exportacions
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oEl 2019 les exportacions catalanes han crescut un 3,1 %

respecte a l’any anterior, fins als 73.853,5 M€, una xifra de

rècord històric per novè any consecutiu.

8

Evolució de les exportacions catalanes, 2008-2019 
(milions d’euros)

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades de l’ICEX i l‘Eurostat (2019, dades provisionals)

Les exportacions catalanes baten rècord històric per novè any consecutiu

Evolució de les exportacions

73.853,5 M€

Variació de les exportacions, 2019. Comparativa UE 
(% de variació interanual)
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oEl creixement de les exportacions catalanes l’any 2019 ha

estat superior al del conjunt de l’Estat espanyol (1,8 %), la

UE-28 (2,2 %) i la zona euro (1,9 %). També ha superat el

de països de referència com França (2,9 %), Itàlia (2,3 %),

Alemanya (0,8 %) i el Regne Unit (0,7 %).

Catalunya ha liderat les exportacions a 

l’Estat, amb un pes del 25,5 % respecte al total.25,5 %

0,0 %     0,5 %     1,0 %     1,5 %     2,0 %     2,5 %     3,0 %     3,5 % 
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2. Empreses exportadores
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Font: ICEX - Perfil de l’empresa exportadora espanyola. 
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oL’any 2019 les empreses exportadores han augmentat per

segon any consecutiu, fins a les 48.428, un 1,1 % més que

el 2018. Tanmateix, encara no s’ha assolit el nivell del

2013.

oEl nombre d’empreses exportadores regulars catalanes ha

crescut un 0,5 % el 2019 respecte a l’any anterior, fins a les

17.309. Es tracta d’un nou rècord històric per setè any

consecutiu.

Catalunya lidera el 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

Evolució del nombre d’empreses exportadores regulars*, 

Catalunya. 2009-2019

* Empreses que han exportat en els últims 4 anys de forma consecutiva.
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Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola

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 % 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

Evolució de les empreses exportadores 

regulars per trams d’exportació

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 (el 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 +250 

M€ expliquen la 

pràctica totalitat 

del creixement de 

les exportacions

9,3 %



Anàlisi de les exportacions catalanes 2019 Abril de 2020 12

3. Anàlisi sectorial
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Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de la base de dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

oEl sector químic ha estat el principal sector exportador de

Catalunya per segon any consecutiu (16,3 % del total),

seguit de l’automoció (14,8 %) i l’alimentació (12,2 %).

Principals sectors exportadors catalans, 2019
(% sobre el total d’exportacions)

Química, automoció i alimentació, principals sectors exportadors

Distribució de les exportacions per sectors

16,3 % 14,8 % 12,2 % 

8,5 % 

oJuntament amb el sector dels productes farmacèutics

(8,5 %), el tèxtil i la confecció (7,2 %) i la maquinària

(6,3 %) representen dues terceres parts de l’exportació

catalana el 2019.
7,2 % 6,3 % 
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oLes exportacions han crescut en 12 sectors l’any 2019, i 9 han batut rècords històrics: destaquen el dels productes farmacèutics (23,4

%), el principal contribuïdor al creixement de les exportacions catalanes el 2019; l’alimentació (9,3 %); el refinament de petroli (35,2 %);

el tèxtil i la confecció (9,0 %) i la maquinària (3,3 %). També han batut rècord els sectors del cuir i el calçat, els mobles, i la fusta i el

suro. No obstant això, malgrat créixer, els sectors dels altres materials de transport, els productes informàtics i electrònics, i el paper i

les arts gràfiques no assoleixen els nivells de màxim històric.

oPer contra, destaca el descens en el sector dels vehicles (-8,5 %), el segon sector exportador, a causa dels efectes del protocol

d’emissions WLTP i la desacceleració econòmica global. També han disminuït les exportacions del sector de la química (-0,8 %), el

principal sector exportador de Catalunya; la metal·lúrgia (-1,3 %) i el material elèctric (-5,2 %).

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de la base de dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

Creixement de les exportacions per sectors, 2019 (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.

-0,8 % -8,5 %

9,3 %

23,4 %

9,0 %

3,3 %

-1,3 % -5,2 % -1,3 %

3,9 % 3,7 %
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-0,6 %
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3,7 %
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Prod. farmacèutics, alimentació, tèxtil i maquinària baten rècord històric, però baixen 

vehicles i química
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Exportacions per contingut tecnològic
Les exportacions catalanes d’alt nivell tecnològic baten rècord per quart any consecutiu

Font: Idescat

(p) Dades provisionals

oLes exportacions catalanes s’han concentrat en el nivell

tecnològic mitjà-alt (45,7 %). Juntament amb les

exportacions d’alt nivell tecnològic (12,5 %) han totalitzat

el 58,2 % de les exportacions catalanes industrials. Les

exportacions de nivell mitjà-baix i baix han representat

un 14,9 % i un 27,0 % respectivament.

Nivell tecnològic 
alt

12,5 %

Nivell tecnològic
mitjà-alt
45,7 %

Nivell tecnològic
mitjà-baix

14,9 %

Nivell tecnològic 
baix

27,0 %

Distribució de les exportacions per contingut 

tecnològic. 2019 (% sobre el total d’exportacions catalanes 

industrials)

Font: Idescat

Els productes de nivell tecnològic alt inclouen productes farmacèutics, informàtica i electrònica i aeronàutica

Els productes de nivell tecnològic mitjà alt inclouen vehicles, productes químics, maquinària i material elèctric

o Les exportacions catalanes de productes d’alt nivell

tecnològic han augmentat un 18,2 % el 2019 respecte al

2018 fins als 8.745 M€, i han batut un nou rècord històric

per quart any consecutiu.

Evolució de les exportacions de nivell tecnològic alt. 

2015-2019 (milions d’euros)

6.187
6.698

7.336 7.413

8.745

0
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2.000

3.000
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5.000

6.000
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8.000
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+18,2 %
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4. Anàlisi geogràfica
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oLes exportacions catalanes el 2019 han batut rècords històrics a l’Àsia (8,9 %), l’Amèrica del Nord (5,2 %) i la Unió Europea (3,5

%), la principal regió contribuïdora al creixement de les exportacions catalanes. També han crescut de manera important les

exportacions a la resta d’Europa (12,7 %).

oPer contra, les exportacions han disminuït a l’Àfrica (-7,7 %), l’Amèrica Llatina (-3,7 %), Oceania (-14,1 %) i l‘Orient Mitjà (-1,0 %).

Les exportacions baten rècord històric a l’Àsia, l’Amèrica del Nord i Europa

Evolució geogràfica de les exportacions

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

Taxa de creixement de les exportacions catalanes per regions. 

2019 (variació interanual, en %)

+3,5 %

+12,7 %

+8,9 %

+5,2 %

-7,7 %

-3,7 %

-1,0 %

-14,1 %

Resta d’Europa

Unió 

Europea

Amèrica 

del Nord

Àsia

Amèrica 

Llatina

Àfrica Orient Mitjà
Oceania
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oLa UE ha concentrat el 64,9 % de les exportacions catalanes el 2019, 6 dècimes més que l’any 2018. Destaca

l’augment del pes de la resta d’Europa (+0,7 punts percentuals) i l’Àsia (+0,3 p.p.). Per contra, l’Àfrica, l’Amèrica Llatina

i, en menor mesura, l’Orient Mitjà i Oceania han perdut pes respecte a l’any anterior.

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-Estacom (dades provisionals de 2019)

2018 2019 Variació

Unió Europea 64,3 % 64,9 % +0,6

Resta d’Europa 7,4 % 8,1 % +0,7

Àsia 6,7 % 7,0 % +0,3

Àfrica 6,5 % 5,8 % -0,7

Amèrica Llatina 6,2 % 5,8 % -0,4

Amèrica del Nord 4,0 % 4,0 % =

Orient Mitjà 2,9 % 2,8 % -0,1

Oceania 0,5 % 0,4 % -0,1

Distribució de les exportacions catalanes 

per regions

Distribució per regions de les exportacions, 2018-2019. Catalunya 
(en percentatge)

La Unió Europea concentra el 64,9 % de les exportacions catalanes 



Anàlisi de les exportacions catalanes 2019 Abril de 2020 19

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

Distribució de les exportacions catalanes 

per països
5 països de la UE concentren gairebé la meitat de les exportacions catalanes

oFrança, el primer soci comercial de Catalunya, ha concentrat el 16,7 % de les exportacions catalanes el 2019. Juntament amb

Alemanya (9,7 %), Itàlia (8,9 %), Portugal (6,6 %) i el Regne Unit* (5,8 %) han representat gairebé la meitat (47,7 %) de les

exportacions catalanes l’any 2019. Suïssa (4,2 %), els Estats Units (3,6 %) i la Xina (2,4 %) són els tres països de fora de la UE que

es troben en el TOP 10.

* S’inclou el Regne Unit dins la Unió Europea atès que l’any 2019 encara en formava part.

TOP 10 de països per volum d’exportacions (2019) 
(pes sobre el total d’exportacions en % i volum en M€)

FRANÇA

16,7 %
(12.315,6 M€)

ALEMANYA

9,7 %
(7.198,2 M€)

ITÀLIA

8,9 %
(6.537,0 M€)

PORTUGAL

6,6 %
(4.846,6 M€)

REGNE

UNIT

5,8 %
(4.318,1 M€)

SUÏSSA

4,2 %
(3.081,3 M€)

ESTATS 

UNITS

3,6 %
(2.663,2 M€)

PAÏSOS 

BAIXOS

3,0 %
(2.207,3 M€)

XINA

2,4 %
(1.790,3 M€)

POLÒNIA

2,2 %
(1.615,6 M€)
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oLes exportacions a la UE han crescut de manera general (3,5 %) gràcies a l’augment

a França (7,1 %), el Regne Unit (10,0 %) i Itàlia (5,1 %), principalment pels productes

farmacèutics, els combustibles i les peces de vestir. Aquests augments han més que

compensat els descensos a Alemanya (-5,7 %), on han caigut les vendes de vehicles;

i als Països Baixos (-5,5 %), pels combustibles i els productes químics orgànics.

oEntre els països no pertanyents a la UE, destaca el creixement a Suïssa (30,5 %), per

l’augment de l’exportació de productes farmacèutics; i el descens a Turquia (-11,8 %),

causat principalment per la caiguda de la venda de vehicles i aparells i material

elèctrics.

TOP 15 de països d’Europa per volum 

d’exportacions 2019

Volum (M€)
Variació

18/19 

França 12.315,6 7,1 %

Alemanya 7.198,2 -5,7 %

Itàlia 6.537,0 5,1 %

Portugal 4.846,6 -0,8 %

Regne Unit* 4.318,1 10,0 %

Suïssa 3.081,3 30,5 %

Països Baixos 2.207,3 -5,5 %

Polònia 1.615,6 11,2 %

Bèlgica 1.451,1 3,3 %

Turquia 1.095,2 -11,8 %

Grècia 947,3 8,8 %

Àustria 814,4 5,3 %

Rep. Txeca 784,2 8,2 %

Irlanda 708,9 8,8 %

Rússia 666,6 9,0 %

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

Evolució de les exportacions: Europa
Creixement general de les exportacions a Europa, excepte a Alemanya, els Països Baixos i 

Turquia

20

≥ 20

10 a 20

5 a 10

0 a 5

-5 a 0

< -5

Variació de les 

exportacions 2018-19 (%)

* S’inclou el Regne Unit dins la Unió Europea atès que l’any 2019 encara en formava part.
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oLes exportacions catalanes han crescut a l’Amèrica del Nord (4,0 %); tant als EUA (5,3 %),

fonamentalment per la maquinària i els components d’avions i helicòpters; com al Canadà

(4,9 %), pels components d’avions i helicòpters i els productes químics orgànics.

oEn canvi, les exportacions han disminuït a l’Amèrica Llatina (-3,7 %); principalment a

l’Argentina (-18,4 %), a causa del descens generalitzat arran de la crisi que pateix el país; a

Panamà (-31,2 %), pel material ferroviari (tramvies); a Cuba (-14,3 %), amb descensos en la

majoria dels sectors; i al Brasil (-6,0 %), pels adobs i els vehicles. Per contra, les

exportacions han pujat a Mèxic (3,4 %) i Colòmbia (4,9 %), gràcies a l’augment de les

vendes de maquinària.

TOP 10 de països d’Amèrica per volum 

d’exportacions 2019

Volum (M€)
Variació

18/19 

Estats Units 2.663,2 5,3 %

Mèxic 1.500,4 3,4 %

Brasil 543,8 -6,0 %

Xile 396,1 0,5 %

Colòmbia 327,5 4,9 %

Argentina 302,0 -18,4 %

Canadà 281,1 4,9 %

Cuba 228,5 -14,3 %

Perú 228,1 -0,9 %

Panamà 127,3 -31,2 %

Evolució de les exportacions: Amèrica
Pugen les exportacions a l’Amèrica del Nord, Mèxic i Colòmbia, però cauen a l’Argentina i el 

Brasil

21

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
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oLes exportacions catalanes han augmentat de manera important a l’Àsia (8,9 %).

L’augment s’ha degut a la Xina (19,8 %) i, en menor mesura, al Japó (4,2 %), perquè en

tots dos països hi ha hagut un fort augment de les vendes de carn de porc arran de la

pesta porcina xinesa. A l’ASEAN les exportacions s’han més més que duplicat a

Malàisia (118,9 %), gràcies als combustibles, i han crescut també a Indonèsia (13,3 %),

Singapur (9,2 %) i les Filipines (4,3 %). Per contra han baixat a Tailàndia (-1,7 %) i el

Vietnam (-2,1 %).

oLes exportacions també han disminuït a Corea del Sud (-7,9 %), pels plàstics, i a l’Índia

(-4,8 %), pels descensos de productes químics, maquinària i vehicles. En el cas

d’Austràlia (-16,9 %), les exportacions han caigut per tercer any consecutiu a causa dels

vehicles i els productes cosmètics.

TOP 15 de països d’Àsia i Oceania per 

volum d’exportacions 2019

Volum (M€)
Variació

18/19

Xina 1.790,3 19,8 %

Japó 884,2 4,2 %

Corea del Sud 423,2 -7,9 %

Índia 375,5 -4,8 %

Hong Kong 279,6 5,3 %

Austràlia 238,7 -16,9 %

Tailàndia 228,4 -1,7 %

Malàisia 203,5 118,9 %

Singapur 165,6 9,2 %

Indonèsia 154,8 13,3 %

Filipines 154,4 4,3 %

Vietnam 145,1 -2,1 %

Taiwan 119,6 -1,1 %

Pakistan 71,8 -11,6 %

Nova Zelanda 67,4 -6,5 %

Evolució de les exportacions: Àsia i Oceania
L’augment de les vendes de carn de porc explica el creixement a l’Àsia
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oLes exportacions catalanes han disminuït a l’Àfrica un 7,7 % el 2019 a causa de la caiguda de

les vendes al nord del continent (-13,1 %). Per contra, les exportacions han crescut amb força a

l’Àfrica subsahariana (15,0 %).

oA l’Àfrica del Nord, han baixat les exportacions a Algèria (-29,6 %), per la caiguda dels vehicles

fruit de les restriccions del govern a la seva importació; així com a Líbia (-58,6 %), pels

combustibles. Per contra, les exportacions han augmentat al Marroc (3,6 %), principalment pels

combustibles i l’oli de soja; i a Egipte (7,8 %), majoritàriament pels vehicles.

oPel que fa a l’Àfrica subsahariana, les exportacions s’han vist impulsades per Ghana (286,1 %)

i Nigèria (162,4 %), gràcies als combustibles, que han més que compensat les caigudes a Sud-

àfrica (-3,9 %), pels productes cosmètics.

TOP 15 de països d’Àfrica per volum 

d’exportacions 2019

Volum (M€)
Variació

18/19

Marroc 1.514,3 3,6 %

Algèria 957,3 -29,6 %

Egipte 378,9 7,8 %

Tunísia 298,7 -6,6 %

Sud-àfrica 271,0 -3,5 %

Nigèria 138,5 162,4 %

Ghana 138,4 286,1 %

Líbia 103,6 -58,6 %

Costa d'Ivori 52,9 -10,9 %

Senegal 41,5 8,6 %

Togo 40,5 -39,2 %

Kenya 34,7 15,5 %

Camerun 30,5 -2,3 %

Angola 24,5 -1,1 %

Tanzània 19,1 119,6 %

Evolució de les exportacions: Àfrica
El descens de les exportacions a l’Àfrica es deu a Algèria i Líbia. Les vendes augmenten a l'Àfrica 

subsahariana 
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oLes exportacions catalanes a l’Orient Mitjà han baixat un 1,0 % el 2019. Destaquen els

descensos a l’Iran (-51,4 %), atès que el bloqueig del país ha afectat les exportacions,

en especial de maquinària i material elèctric; i als Emirats Àrabs Units (-7,4 %), a causa

de combustibles. També han caigut les exportacions de manera moderada a l’Aràbia

Saudita (-0,4 %), que acumula quatre anys de descensos, i les exportacions s’han situat

un 36,0 % per sota de les de 2015.

oAquests descensos no han pogut ser compensats pels augments a Qatar (37,4 %) i

Israel (8,8 %) arran de la pujada de les vendes de tramvies i vehicles respectivament.

TOP 10 de països de l’Orient Mitjà per 

volum d’exportacions 2019

Volum (M€)
Variació

18/19

Emirats Àrabs Units 514,5 -7,4 %

Israel 481,6 8,8 %

Aràbia Saudita 414,5 -0,4 %

Qatar 155,4 37,4 %

Líban 132,0 -11,7 %

Jordània 83,9 35,0 %

Kuwait 83,5 -8,4 %

Iran 55,1 -51,4 %

Iraq 49,7 55,9 %

Oman 41,0 -16,2 %

Evolució de les exportacions: Orient Mitjà
El retrocés a l’Orient Mitjà es deu principalment a l’Iran (sancions) i als EAU
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5. Anàlisi provincial
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Volum exportat

(M€)
Pes sobre Catalunya Taxa de creix. 19/18

Contribució al creixement

de Catalunya

(punts percentuals)

Principals sectors 

contribuïdors

Barcelona 57.163,2 77,4 % 2,4 % 1,9 Productes farmacèutics

Tarragona 8.786,0 11,9 % 3,4 % 0,4
Refinament de petroli i 

confecció

Girona 5.782,4 7,8 % 10,3 % 0,8
Alimentació i productes 

farmacèutics

Lleida 2.121,8 2,9 % 1,9 % 0,1 Metal·lúrgia i química

Catalunya 73.853,5 100 % 3,1 % 3,1

oLes exportacions han batut rècords a totes les províncies de Catalunya l’any 2019. A Barcelona les exportacions han

crescut un 2,4 %, han batut un rècord històric per novè any consecutiu i han representat la major part del creixement de

les exportacions catalanes. A Lleida les exportacions han batut un rècord històric per cinquè any consecutiu, després de

créixer un 1,9 % el 2019. Les exportacions han batut rècord també a Girona, la província on més han crescut les

exportacions (10,3 %), i a Tarragona (3,4 %).

Exportacions catalanes per província. 2019

Anàlisi provincial: exportacions
Les exportacions baten rècords històrics a totes les províncies

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
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Empreses

exportadores regulars*

Pes sobre 

Catalunya*

Taxa de creix.

19/18

Barcelona 14.749 86,6 % 0,4 %

Girona 1.228 7,2 % 1,5 %

Tarragona 1.035 6,1 % 2,3 %

Lleida 940 5,5 % 2,0 %

Catalunya 17.039 100 % 0,5 %

oBarcelona ha liderat el nombre d’empreses exportadores regulars a Catalunya amb un 86,6 % del total, seguida de Girona amb un

7,2 %, Tarragona (6,1 %) i Lleida (5,5 %).

oLes empreses exportadores regulars han batut rècords a totes les províncies de Catalunya l’any 2019. Destaca el creixement a

Tarragona (2,3 %) i Lleida (2,0 %). A Girona i Barcelona han crescut en menor mesura, un 1,5 % i un 0,4 % respectivament.

Empreses exportadores regulars per província. 2019

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

Anàlisi provincial: empreses exportadores
Les empreses exportadores regulars baten rècord a totes les províncies 

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
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6. Annex
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Exportacions per països 2019. TOP 60 (I)

País
Exportacions

(en milers d’euros)

Pes

(% sobre el total 

d’exportacions)

Variació

(% interanual)

1 França 12.315.571,5 16,7 % 7,1 %

2 Alemanya 7.198.174,8 9,7 % -5,7 %

3 Itàlia 6.536.987,4 8,9 % 5,1 %

4 Portugal 4.846.579,6 6,6 % -0,8 %

5 Regne Unit 4.318.075,7 5,8 % 10,0 %

6 Suïssa 3.081.349,1 4,2 % 30,5 %

7 Estats Units 2.663.207,1 3,6 % 5,3 %

8 Països Baixos 2.207.296,2 3,0 % -5,5 %

9 Xina 1.790.320,0 2,4 % 19,8 %

10 Polònia 1.615.627,0 2,2 % 11,2 %

11 Marroc 1.514.266,8 2,1 % 3,6 %

12 Mèxic 1.500.353,1 2,0 % 3,4 %

13 Bèlgica 1.451.147,9 2,0 % 3,3 %

14 Turquia 1.095.208,3 1,5 % -11,8 %

15 Algèria 957.321,8 1,3 % -29,6 %

País
Exportacions

(en milers d’euros)

Pes

(% sobre el total 

d’exportacions)

Variació

(% interanual)

16 Grècia 947.298,0 1,3 % 8,8 %

17 Japó 884.180,6 1,2 % 4,2 %

18 Àustria 814.367,7 1,1 % 5,3 %

19 República Txeca 784.222,6 1,1 % 8,2 %

20 Irlanda 708.904,2 1,0 % 8,8 %

21 Rússia 666.619,9 0,9 % 9,0 %

22 Romania 655.912,7 0,9 % 8,3 %

23 Suècia 583.926,7 0,8 % 12,1 %

24 Hongria 547.521,8 0,7 % 3,9 %

25 Brasil 543.776,5 0,7 % -6,0 %

26 Emirats Àrabs Units 514.494,6 0,7 % -7,4 %

27 Andorra 494.639,8 0,7 % 3,3 %

28 Israel 481.610,8 0,7 % 8,8 %

29 Corea del Sud 423.162,1 0,6 % -7,9 %

30 Aràbia Saudita 414.477,2 0,6 % -0,4 %

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
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Exportacions per països 2019. TOP 60 (II)

País
Exportacions

(en milers d’euros)

Pes

(% sobre el total 

d’exportacions)

Variació

(% interanual)

31 Xile 396.144,9 0,5 % 0,5 %

32 Egipte 378.907,9 0,5 % 7,8 %

33 Índia 375.458,0 0,5 % -4,8 %

34 Dinamarca 364.865,9 0,5 % 12,1 %

35 Eslovàquia 351.106,5 0,5 % 17,4 %

36 Colòmbia 327.526,1 0,4 % 4,9 %

37 Bulgària 319.205,4 0,4 % 26,1 %

38 Argentina 302.027,5 0,4 % -18,4 %

39 Tunísia 298.684,4 0,4 % -6,6 %

40 Canadà 281.122,4 0,4 % 4,9 %

41 Hong Kong 279.573,2 0,4 % 5,3 %

42 Sud-àfrica 271.016,7 0,4 % -3,5 %

43 Austràlia 238.711,1 0,3 % -16,9 %

44 Cuba 228.503,3 0,3 % -14,3 %

45 Tailàndia 228.428,0 0,3 % -1,7 %

País
Exportacions

(en milers d’euros)

Pes

(% sobre el total 

d’exportacions)

Variació

(% interanual)

46 Perú 228.070,6 0,3 % -0,9 %

47 Malàisia 203.549,1 0,3 % 118,9 %

48 Croàcia 191.734,9 0,3 % 61,0 %

49 Finlàndia 190.434,9 0,3 % -12,9 %

50 Singapur 165.568,7 0,2 % 9,2 %

51 Eslovènia 160.237,8 0,2 % 19,3 %

52 Qatar 155.401,7 0,2 % 37,4 %

53 Indonèsia 154.824,9 0,2 % 13,3 %

54 Filipines 154.441,3 0,2 % 4,3 %

55 Gibraltar 151.309,0 0,2 % 37,1 %

56 Vietnam 145.117,1 0,2 % -2,1 %

57 Noruega 140.854,4 0,2 % 0,6 %

58 Nigèria 138.455,0 0,2 % 162,4 %

59 Ghana 138.423,0 0,2 % 286,1 %

60 Líban 131.953,5 0,2 % -11,7 %

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)
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Exportacions per sectors industrials 2019

Sector
Exportacions

(en milers d’euros)

Pes (% sobre el total 

d’exportacions)

Variació

(% interanual)

Química 12.011.200,2 16,3 % -0,8 %

Vehicles 10.921.597,7 14,8 % -8,5 %

Alimentació i begudes 8.982.143,2 12,2 % 9,3 %

Prod. farmacèutics 6.303.203,3 8,5 % 23,4 %

Tèxtil i confecció 5.350.062,5 7,2 % 9,0 %

Maquinària 4.619.206,6 6,3 % 3,3 %

Metal·lúrgia i prod. metàl·lics 4.228.396,9 5,7 % -1,3 %

Material i equip elèctric 3.334.248,4 4,5 % -5,2 %

Refinament de petroli 2.848.945,2 3,9 % 35,2 %

Cautxú i plàstics 2.394.353,8 3,2 % -1,3 %

Prod. informàtics i electrònics 2.331.720,1 3,2 % 3,9 %

Altres manufactures 1.633.788,5 2,2 % 3,7 %

Paper i arts gràfiques 1.508.459,2 2,0 % 0,4 %

Cuir i calçat 957.279,6 1,3 % 1,3 %

Altres prod. minerals no met. 903.395,7 1,2 % -0,6 %

Altre material de transport 716.235,6 1,0 % 5,1 %

Mobles 554.682,1 0,8 % 12,5 %

Fusta i suro 252.388,2 0,3 % 3,7 %

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades d’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

Nota: Classificació CNAE
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Principals països contribuïdors 2019

Principals contribuïdors al creixement de les exportacions catalanes, 2019
(en punts percentuals)

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades de l’ICEX-ESTACOM (dades provisionals)

Creixement de les 
exportacions 

catalanes 2019

L’augment de vendes a França i Suïssa ha compensat el descens a Alemanya i Algèria

3,1 %

oEls tres principals contribuïdors al creixement de les

exportacions catalanes el 2019 han estat França, Suïssa i el

Regne Unit. Destaca també la contribució positiva de la Xina i

els Estats Units, així com de dos països africans: Ghana i

Nigèria.

oPer contra, Alemanya és el principal país que ha contribuït

negativament al creixement de les exportacions. Fora de la

UE, destaca la contribució negativa de Turquia i dos països

nord-africans: Algèria i Líbia.
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