
DADES DE COMERÇ EXTERIOR DE MERCADERIES DE CATALUNYA EN MES DE SETEMBRE I 
ACUMULAT GENER-SETEMBRE 2020 

El mes de setembre de 2020, les exportacions catalanes de mercaderies es van reduir un -5,5% 
interanual, fins als 5.818,6 milions d'euros, dada que demostra la tendència a la recuperació  des 
del mes de maig fins al mes d’agost (-6,2% tva). La contribució de Catalunya al volum total 
d'exportacions espanyoles (20.250,3 milions d'euros) va ser del 25% amb una baixada del  seu 
pes relatiu donat que el conjunt de les exportacions espanyoles només va disminuir el -0,9% 
interanual. 

Les importacions catalanes el setembre de 2020 van suposar 6.645,1 milions d'euros i van caure 
un -16,7% interanual en contrast amb la caiguda del -10,8% de tva de les importacions 
espanyoles. 

El saldo comercial de Catalunya va registrar al setembre de 2020 un dèficit de -826,6 milions 
d'euros (-54,6% menys que el mateix mes de 2019) en gran mida a causa de la millora de la 
balança energètica. La taxa de cobertura es va situar en el 87,6% superant el valor del mateix 
mes de l'any anterior (77,2%). 

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-setembre de 2020 les exportacions de 
Catalunya van minvar un -14,1%, aconseguint els 47.367,4 milions d'euros, (25,1% del total de 
les exportacions espanyoles). Per la seva part les importacions acumulades de Catalunya van 
suposar 55.002,6 milions d'euros (27,6% del total d'Espanya), amb un descens de -21,8% 
respecte del mateix període de l'any anterior. 

El saldo comercial de Catalunya en l'acumulat gener-setembre 2020 va ascendir a -7.635,2 
milions d'euros, amb una taxa de cobertura de 86,1%, amb una millora de 7,7 punts percentuals 
respecte al mateix període de 2019 a causa principalment dels sectors energètics  i alimentaris. 
Sectors importants en l'estructura industrial de Catalunya com a químic i automoció presenten 
-3,5% i -4,8% de tva, respectivament, en les seves exportacions. 

Per províncies, en el període gener-setembre 2020, van créixer les exportacions de Lleida un 
1,9% i les de Girona un 0,3%, enfront dels descensos experimentats per Barcelona (-15,6%) i 
Tarragona (-17,5%). 

DADES DEL MES DE SETEMBRE DE 2020 

Segons dades avançades per la secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i 
Turisme, a partir de dades del departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència 
Tributària, les exportacions de mercaderies de Catalunya del mes de setembre de 2020 van 
ascendir a 5.818,6 milions d'euros, amb una taxa de variació interanual (tva) de -5,5% respecte 
del mateix mes de l'any anterior, 4,6 punts inferior de la tva del conjunt d'exportacions 
espanyoles (-0,9%). En comparació amb el mes d'agost, van ascendir un 29,5%. 

Els principals sectors exportadors de Catalunya al setembre de 2020 van ser productes químics 
(27% del total exportat i tva -3,5%), alimentació, begudes i tabac (15,8% del total exportat amb 
tva 5,6%), béns d'equip (15,7% del total i tva -4,2%), sector automòbil (14,1% del total amb tva 
-4,8%), manufactures de consum (13,3% del total exportat amb tva -5,5%), i semi manufactures 
no químiques 6,5% del total exportat amb tva –8,9%). 



Les principals contribucions al creixement de les exportacions a Catalunya van provenir del 
sector d'alimentació, begudes i tabac (contribució de 0,8 punts), altres mercaderies (contribució 
de 0,4 punts) i béns de consum durador (contribució de 0,3 punts). 

D'altra banda, els que més van contribuir negativament van ser productes energètics 
(contribució de -3,5 punts), productes químics (contribució de -0,9 punts), manufactures de 
consum i automoció (contribució de -0,7 punts cadascuna). 

Les importacions al setembre de 2020 van suposar 6.645,1 milions d'euros i van decréixer un -
16,7% interanual. En termes inter mensuals van créixer un 30,8%. 

Els principals sectors importadors van ser: productes químics (25,3% del total importat i tva -
5,6%), béns d'equip (18,4% del total i tva -16,2%), manufactures de consum (18,2 del total i tva 
-4,1%), alimentació, begudes i tabac (11,9% del total i tva -7,9%), sector automòbil (11,8% del 
total i tva -28,7%) i semi manufactures no químiques (5,3% del total i tva -22,8%). 

Les importacions només han registrat un comportament positiu en el sector de béns de consum 
durador la contribució del qual va ser de 0,4 punts. La resta de sectors han registrat descensos, 
amb una contribució més negativa de: productes energètics (contribució de -6 punts), 
automoció (contribució de -3,9 punts), béns d'equip (contribució de -3 punts) i semi- 
manufactures no químiques (contribució de -1,3 punts). 

El saldo comercial va registrar al setembre de 2020 un dèficit de -826,6 milions d'euros, un -
54,6% inferior al del mateix mes de 2019 (dèficit de 1.820,2 milions d'euros, dades provisionals). 

La taxa de cobertura es va situar en el 87,6%, 10,4 punts percentuals més que al setembre de 
2019 (77,2%, dades provisionals). 

El saldo no energètic a Catalunya va llançar un dèficit de -746,5 milions d'euros (en contrast amb 
el dèficit de -1.476,2 milions d'euros al setembre de 2019, dades provisionals), i es va reduir un 
76,7% el dèficit energètic (-80,1 milions d'euros). 

Al setembre de 2020, en termes interanuals va ascendir el pes de les exportacions de Catalunya 
cap a països comunitaris en detriment de les destinades a tercers països. La participació de les 
vendes a la UE es va situar en el 62,9% del total, percentatge major que el 61,3% registrat al 
setembre de 2019. Aquest increment de pes va ser degut a la zona euro (55,7% enfront del 54% 
del mateix mes de l'any anterior), ja que la resta de la UE es va mantenir en un 7,3% al setembre. 

Les exportacions de Catalunya dirigides a la UE es van reduir a taxes interanuals de -3%, les 
destinades a la zona euro van disminuir un -2,6% i les dirigides a la resta de la UE van caure un -
6%, al setembre de 2020. D'entre els nostres principals socis, els majors augments van 
correspondre a les vendes a Àustria (14,4%), Portugal (4,9%) i Alemanya (2,5%) i els majors 
descensos a Itàlia (-5,4%) i França (-1,1%). En la resta d'Europa, van descendir les vendes a Suïssa 
(-24,5%), Regne Unit (-9,9%) i Turquia (-3,6%). 

Fora d'Europa, van créixer les exportacions de Catalunya dirigides a Oceania (24,4%) i Àsia exclòs 
Orient Mitjà (11,1%), mentre que van caure a les següents grans categories de zones: Orient 
Mitjà (-13,4%), Amèrica del Nord (-10,1%), Amèrica Llatina (-9,1%), i Àfrica (-4,5%). 

Per països, destaquen positivament els augments a Taiwan (60,6%), la Xina (48,4%), Algèria 
(47,9%), el Brasil (34,8%), l'Aràbia Saudita (24,2%), Corea del Sud (14,7%), Vietnam (13,4%) i 



Austràlia (11,3%), i negativament el Canadà (-39,6%), el Perú (-31,7%), Xile (-22,4%), el Japó (-
21%), Singapur (-20,8%), l'Índia (-20,5%), Unió dels Emirats Àrabs (-19,2%) i Indonèsia (-15,4%). 

El valor de les exportacions va augmentar en 7 regions espanyoles i es va reduir en la resta, entre 
elles Catalunya. Les comunitats que van registrar un major increment interanual de les 
exportacions al setembre van ser Galícia (21,5%), Aragó (20,7%) i Cantàbria ( 20,5%). Els majors 
descensos interanuals es van registrar a Balears (-40,2%), Canàries (-33,6%), i Castella i Lleó (-
13,6%). 

La contribució de Catalunya al descens de les exportacions totals d'Espanya (-0,9%) va ser de -
1,4 punts i representen el 25,0% total de l'exportació espanyola. 

DADES ACUMULADES GENER – SETEMBRE 2020 

Les exportacions de Catalunya van minvar un -14,1% al gener-setembre de 2020 (17 punts 
inferior a la de 2019, 2,9%, dades provisionals) aconseguint els 47.367,4 milions d'euros. 

Les importacions acumulades (55.002,6 milions d'euros) van caure un -21,8% interanual (26,9 
punts menys que en el mateix període de l'any passat, 5,1%, amb dades provisionals). 

El saldo comercial va aconseguir un dèficit de -7.635,2 milions d'euros (dèficit de -15.192,4 
milions d'euros al gener- setembre de 2019, dades provisionals). 

La taxa de cobertura es va situar en el 86,1%, és a dir, 7,7 punts percentuals major que la del 
mateix període de 2019 (78,4% amb dades provisionals). 

El saldo no energètic va llançar un dèficit de -5.843,6 milions d'euros (dèficit de -11.320,8 milions 
d'euros al gener- setembre de 2019, amb dades provisionals). El dèficit energètic es va reduir un 
53,7%, arribant a -1.791,6 milions d'euros. 

El valor de les exportacions va augmentar només a Extremadura (4,1%) i es va reduir en la resta. 
Les comunitats que van registrar els majors descensos interanuals al gener-setembre de 2020 
van ser a Canàries (-32,5%), Principat d'Astúries (-20,3%) i País Basc (-19,7%). 

En l'anàlisi de les contribucions, totes les comunitats van tenir contribucions negatives, sent les 
més significatives Catalunya, amb -3,6 punts, País Basc, amb -1,7 punts i Andalusia -1,6 punts. 

COMPORTAMENT EXPORTADOR DE PRINCIPALS SECTORS 

Els principals sectors exportadors de Catalunya en el període gener-setembre de 2020 van ser: 

• Productes químics, 30,2% del total exportat, amb tva de -4,3% interanual. 

• Alimentació, begudes i tabac, 17,0% del total exportat, amb tva fortament positiva de 
8,0% interanual 

•. Béns d'equip, 15,9% del total exportat, que amb tva de -20,7% interanual. 

• Manufactures de consum, 11,9% del total exportat, amb tva de -18,4% interanual. 

• Automoció, 11,2% del total exportat, amb tva de -28,5% interanual. 



• Semi manufactures no químiques, 6,4% del total exportat, amb tva de -16,0% 
interanual. 

Les principals contribucions positives de les exportacions de Catalunya de gener a setembre de 
2020 van provenir del sector d'alimentació, begudes i tabac (contribució de 1,1 punts) i altres 
mercaderies (contribució de 0,1 punts). 

Les principals contribucions negatives van provenir dels sectors: automoció (contribució de -3,8 
punts), béns d'equip (contribució de -3,6 punts), productes energètics (contribució de -3 punts) 
i manufactures de consum (contribució de -2,3 punts). 

Els principals sectors importadors en el període gener-setembre de 2020 van ser: 

• Productes químics, 27,5% del total importat, amb tva de -7,0% interanual 

• Béns d'equip, 17,8% del total importat, amb tva de -19,6% interanual 

• Manufactures de consum, 14,7% del total importat, amb tva de -18,8% interanual 

• Alimentació, begudes i tabac, 12,4% sobre el total importat, amb tva de -5,6% 
interanual 

• Automoció, 11,5% del total importat, amb tva de -40,5% interanual 

• Productes energètics, 5,7% del total importat, amb tva de -54,1% interanual 

Els sectors que han contribuït més al fet que el dèficit comercial de Catalunya disminueixi són: 
automoció (contribució de -6,1 punts), productes energètics (contribució de -5,3 punts), béns 
d'equip (-3,4 punts) i manufactures de consum (-2,7 punts). 

PRINCIPALS DESTINS D'EXPORTACIÓ CATALANA AL GENER - SETEMBRE 2020 

Les exportacions de Catalunya dirigides a la UE al gener-setembre de 2020 van representar el 
59,5% del total i van retrocedir a taxes interanuals del -13,9% respecte al mateix període de l'any 
anterior. Les destinades a la zona euro (52,3% del total) van descendir un -13,5% i les dirigides a 
la resta de la UE (7,2% del total) van baixar un -16,6%. 

D'entre els nostres principals socis, els majors descensos van correspondre a les vendes a 
Portugal (-16,2%), Itàlia (-15,2%), Alemanya (-11,2%) i França (-10,8%). En la resta d'Europa 
creixen les vendes a Turquia (+8,8) i van descendir les dirigides a Regne Unit (-27,2%) i Rússia (-
12,6%). 

Les exportacions de Catalunya a tercers destins van descendir un 14,4% interanual en aquest 
període, i suposen el 40,5% del total, destacant el descens de les exportacions a Amèrica Llatina 
(-26,7%), Àfrica (-23,3%), Orient Mitjà (-14,6%) i Amèrica del Nord (-11,2%), enfront dels 
increments d'Àsia exclòs Orient Mitjà (9,5%) i Oceania (7,5%). 

Per països, van destacar positivament els augments a la Xina (57,1%), Taiwan (43,4%), Austràlia 
(12,6%), Singapur (7,1%) i Vietnam (1,1%), i negativament Nigèria (-60,1%), el Perú (-41,4%), 
Algèria (-39,1%), Mèxic (-33,6%), l'Argentina (-32,4%), Hong Kong (-28,4%), l'Índia (-24,4%) i el 
Canadà (-23,5%). 



ANÀLISI PER PROVÍNCIES DEL PERÍODE GENER – SETEMBRE 2020 

Les exportacions catalanes en el període gener-setembre 2020 van registrar els següents 
comportaments desglossats per províncies: 

• Barcelona (tva -15,6%), els principals sectors del qual exportadors van ser productes 
químics amb un pes de 32,2% del total de la província (-1,8% tva) i béns d'equip (16,8% 
del total de la província i -23,0% tva). 

• Girona, (tva -+0,3%), els principals sectors del qual exportadors van ser alimentació, 
begudes i tabac, amb un pes de 48,5% del total de la província (+12,0% tva), i productes 
químics, (16,2% del total de la província i tva -5,6%). 

• Lleida (tva +1,9%), els principals sectors del qual exportadors van ser alimentació, 
begudes i tabac, amb un pes de 68,5% del total de la província (+9,3% tva) i béns d'equip 
(8,2% del total de la província i -6,6% tva). 

• Tarragona (tva -17,5%), amb principals sectors exportadors: productes químics, amb 
pes de 34,8% del total de la província (-17,6% tva) i alimentació, begudes i tabac, 14,6% 
del total de la província i (-1,3% tva). 

Les importacions catalanes en el període gener-setembre 2020 van registrar els següents 
comportaments desglossats per províncies: 

• Barcelona (tva -21,3%), els principals sectors del qual importadors van ser productes 
químics amb un pes de 28,9% del total de la província (-6,7% tva), i béns d'equip 18,5% 
del total de la província (-21,1% tva). 

• Girona (tva -10,2%), els principals sectors del qual importadors van ser productes 
químics amb un pes de 29,3% del total de la província (+3,5% tva) i alimentació, begudes 
i tabac, 18,9% del total de la província (-10,4% tva). 

• Lleida (tva +2,3%), els principals sectors del qual importadors van ser alimentació, 
begudes i tabac, amb un pes de 45,3% del total de la província (+23,2% tva) i béns 
d'equip 14,2% del total de la província (-15,3% tva). 

• Tarragona (tva -28,8%), els principals sectors del qual importadors van ser productes 
químics, pes de 20,4% del total de la província (-12,7% tva) i alimentació, begudes i tabac 
amb pes de 13,4% del total de la província (+11,5% tva). 

Nota: des de l'1 de febrer de 2020 el Regne Unit va deixar de formar part de la Unió Europea, 
per la qual cosa tota referència a la Unió Europea correspon a la configuració actual de 27 
membres, sense el Regne Unit, que passa a estar inclòs en la resta d'Europa. 

 


