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09SECTOR EXTERIOR
La gamma de productes agroalimentaris que ex-
porta Espanya és cada vegada més àmplia i arriba 

a més destinacions. Però no solament és important exportar 
molt, sinó la complexitat del que s’exporta.

19ESTRUCTURA DE L’OFERTA  
L’agroalimentària és la primera branca industrial 
espanyola en termes de valor afegit i d’ocupació i 

presenta una estructura empresarial molt atomitzada, domi-
nada per les empreses petites.

01SITUACIÓ I PERSPECTIVES  
El sector agroalimentari espanyol ha evolucionat de 
manera molt positiva en els últims temps i resisteix 

raonablement bé la desacceleració del sector manufacturer, ja 
que està menys lligat al cicle econòmic.

27INCLUSIÓ FINANCERA
Les oficines bancàries tenen un paper fonamental 
a l’hora d’evitar l’exclusió financera de la població 

rural i, des d’un punt de vista comercial, tenen l’avantatge de 
l’especialització en un sector capital: l’agrari.

«De tots els oficis lucratius, cap millor, ni més 
productiu, ni més agradable, ni més digne d’un 

home lliure que l’agricultura.»
CICERÓ
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INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA 

És la PRIMERA BRANCA INDUSTRIAL en valor afegit 
i ocupació: aporta el 20,3% del VAB i el 18,6% de l’ús 
de la indústria manufacturera 

Està dominada per les PETITES 
EMPRESES: el 96,5% té menys  
de 50 treballadors 

EMMAGATZEMATGE  
I TRANSPORT 

COMERÇ I  
DISTRIBUCIÓ 

EXPORTACIONS
47.601 M €  
en exportacions 
agroalimentàries 

CONSUM MINORISTA 

CONSUM FORA DE LA LLAR 

88.000 M €  de despesa en 
alimentació en la llar 

El 35% de la despesa total en alimentació  
té lloc en restaurants i en menjadors 

LA COMPLEXITAT DE LES EXPORTACIONS  
és un concepte clau per mesurar la intensitat de coneixement necessari per 
produir els béns exportats:

Astúries i Aragó produeixen els béns agroalimentaris més complexos.  
Espanya exporta productes agroalimentaris més complexos a les  
destinacions més llunyanes.

Notes: (*) El sector agroalimentari està format pel sector primari i per la indústria d’alimentació, begudes i tabac. El sistema agroalimentari inclou, a més a 
més, la resta d’activitats de la cadena alimentària. Dades del 2018, llevat de la contribució del sistema agroalimentari (dada del 2016) i del VAB de la indústria 
agroalimentària (dada del 2017). 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat, del Ministeri d’Agricultura i de l’INE.

SECTOR PRIMARI 

945.000
explotacions agràries

Està format per

3%
del VAB del total 
de l’economia 

Aporta el

El medi rural ocupa el 84,2% del territori nacional, tot i que només compta amb el 16,5% de la població

El sector agroalimentari espanyol 
Aporta el 5,8% del VAB del total de l’economia espanyola, l’11% si s’inclouen 
totes les activitats de la cadena alimentària *

31.000 
empreses
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Contribució del sector agroalimentari a l’economia 
El sector agroalimentari té una importància vital per a l’economia espanyola. En con-
cret, aporta el 5,8% del valor afegit brut (VAB) de l’economia, en relació amb el 5,3% que 
aportava el 2007, mostra del major creixement del sector en l’última dècada en relació 
amb el conjunt de l’economia espanyola. Està constituït per unes 945.000 explotacions 
agràries,1 que aporten el 3,0% del VAB total, i per més de 31.000 empreses dedicades 
a la transformació d’aliments,2 que aporten el 2,9% del VAB. El pes del sector agroali-
mentari en el conjunt de l’economia espanyola és significativament superior al pes que 
té a la UE (el 3,8%),3 una dada que reflecteix la major preponderància de la producció 
agroalimentària a Espanya. En efecte, el sector agroalimentari espanyol ocupa un lloc 
destacat entre els països europeus: és el tercer país en termes de contribu ció al sector 
agroalimentari de la UE, amb l’11,9% del VAB,4 només per darrere de França (el 15,6%)  
i d’Alemanya (el 13,9%).

Situació i perspectives 

El sector agroalimentari aporta un gran valor a l’economia espanyola, amb una 
contribució, ni més ni menys, del 5,8% del PIB, de l’11% si s’inclouen totes les  
activitats de la cadena alimentària. A més a més, destaca per l’elevat potencial  
exportador i per una resiliència que, històricament, li ha permès capejar els vaivens 
de l’economia. Així, malgrat que els principals mercats de destinació de les expor-
tacions agroalimentàries espanyoles s’han alentit a conseqüència de l’increment  
de les tensions comercials i de la incertesa pel brexit, els indicadors d’activitat  
disponibles mostren que, ara com ara, el sector resisteix l’envit raonablement bé.

La contribució del sector agroalimentari al conjunt  
de l’economia espanyola és del 5,8% i supera  
la mitjana de la Unió Europea (del 3,8%)

Un sector clau per a 
l’economia i per a la societat

1  Enquesta sobre l’estructura 
de les explotacions agrícoles 
de l’INE (2016). 

2  Empreses de la indústria 
agroalimentària amb codis 
CNAE 10, 11 i 12, segons el Di-
rectori Central d’Empreses de 
l’INE (2018). Per a més detalls, 
vegeu l’article «La indústria 
agroalimentària: estructura 
empresarial i productivitat», 
en aquest mateix informe. 

3  Dades d’Eurostat (compta-
bilitat nacional) corresponents 
al 2017, últim any disponible. 

4  Una contribució molt 
superior al pes de l’economia 
espanyola a la UE (el 7,7%).
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.

Sector primari Indústria agroalimentària
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Si, a més del sector agroalimentari, tenim en compte el conjunt d’activitats realitzades 
al llarg del cicle de vida dels aliments, és a dir, si considerem el valor afegit de tots els 
sectors que integren el sistema agroalimentari espanyol, s’obté una aportació a 
l’economia espanyola propera  a l’11% del PIB.5 Aquests sectors inclouen els situats 
«cap amunt» (upstream) de la cadena alimentària, i que subministren les entrades i els 
serveis al sector primari, com, per exemple, els fertilitzants i les llavors, i els situats «cap 
avall» (downstream) de la cadena, com poden ser els serveis de transport, de distribució 
i de venda al consumidor final (canal minorista o consum fora de la llar). En un context 
més ampli, és important assenyalar que la rellevància del sector va més enllà de la prò-
pia activitat econòmica, ja que el medi rural ocupa el 84,2% de tot el territori nacional i la 
seva activitat té importants implicacions en altres àmbits, com la sostenibilitat mediam-
biental, l’equilibri territorial i el desenvolupament rural. En aquest sentit, és primordial 
disposar d’un sector agroalimentari resilient i competitiu, que pugui afrontar amb èxit 
els reptes en tots aquests àmbits. 

Funcionament recent del sector agroalimentari espanyol 
Tot seguit, analitzem la salut del sector agroalimentari, compost pel sector primari i per 
la indústria agroalimentària, a partir dels principals indicadors del sector, des del costat 
de l’oferta (valor afegit i producció), el costat de la demanda (despesa en aliments i be-
gudes), el mercat laboral, el flux de crèdit i el sector exterior. 

L’evolució del sector agroalimentari en els últims anys ha estat molt positiva, tot i que 
les dades més recents, corresponents a la primera meitat del 2019, mostren un alenti-
ment significatiu en relació amb l’any 2018, més intens al sector primari que a la branca 
industrial. Pel que fa al sector primari, el VAB real va recular el 4,6% interanual en el 2T 
2019, una xifra que no ens ha d’alarmar, atesa l’elevada volatilitat de la sèrie històrica, a 
causa de la pròpia naturalesa d’un sector vinculat a les condicions climatològiques. Si 

5  Del 2011 al 2016, la con-
tribució del sistema agroali-
mentari ha passat de repre-
sentar el 9% del PIB al 10,6%. 
«Contribució del Sistema 
Agroalimentari a l’Economia 
Espanyola», Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, 
2018.

Agroalimentari
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analitzem un període temporal més ampli, observem que, de mitjana, va créixer el 2,5% 
anual entre el 2015 i el 2018, un avanç similar al 2,8% del conjunt de l’economia. Pel 
que fa a la indústria agroalimentària, el VAB va avançar, de mitjana, un significatiu 4,7% 
anual entre el 2015 i el 2017, tot i que no es disposa de dades més recents, de manera 
que, per prendre el pols al sector, hem d’utilitzar altres indicadors d’oferta que es publi-
quen amb més freqüència.

La indústria de l’alimentació i les begudes 
resisteix la desacceleració del sector 
manufacturer espanyol, ja que està menys 
lligada al cicle econòmic 

Entre aquests indicadors, la producció industrial agroalimentària continua mantenint 
un bon ritme de creixement, amb avanços del 2,4% i del 6,5% al sector de l’alimenta-
ció i de les begudes, respectivament, entre el gener i el juliol del 2019. Aquestes xifres 
són especialment positives quan les comparem amb el conjunt de l’activitat manufactu-
rera, que va avançar un contingut 0,8% en el mateix període, a causa de la desaccelera-
ció que plana sobre el sector en conjunt arran de la intensificació de la incertesa sobre el 
futur de la política comercial internacional i de l’alentiment dels fluxos comercials mun-
dials. Un patró similar s’observa en l’índex d’entrada de comandes a la indústria  
i en l’índex de la xifra de negocis, tal com s’observa al gràfic adjunt.

Els indicadors del sector agroalimentari resisteixen la desacceleració de les manufactures 
Variació (%)

Producció industrial Entrada de comandes a la indústria Índex de la xifra de negoci

Manufactures Alimentació Begudes 
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Nota: Variació entre el gener i el juliol del 2019 en relació amb el mateix període de l’any anterior. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.
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El mercat laboral, per la seva banda, també mostra un comportament més  
negatiu al sector primari. En concret, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social 
va augmentar el 0,1% interanual al setembre. En canvi, l’afiliació a la indústria 
agroalimentària resisteix la desacceleració: va augmentar el 2,1% interanual  
al setembre, lleugerament per sota del 2,4% del conjunt de l’economia, però  
per damunt de l’1,3% del sector manufacturer. 

El sector agroalimentari, intensiu en inversió i amb elevades necessitats de finança-
ment, té el suport d’unes condicions financeres molt favorables. Les dades més 
recents, corresponents al 2T 2019, mostren un creixement del saldo viu de crèdit del 
4,1% al sector primari i del 4,0% a la indústria agroalimentària, xifres que contrasten 
amb la reculada que encara registra el crèdit per al conjunt de les activitats producti-
ves. A més a més, també és destacable que la taxa de morositat continua baixant  
des del 2013 i se situa en el 5,9% al sector primari i en el 4,2% a la branca industrial.

La indústria agroalimentària ha generat 1 de cada  
3 llocs de treball industrials en l’últim any i suma  
ja 519.600 ocupats, xifra que representa el 2,6%  
de l’ocupació total en el 2T 2019

Agroalimentari
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També és rellevant analitzar el funcionament del sector a partir dels indicadors 
de demanda. D’una banda, els consumidors adquireixen els productes en esta-
bliments comercials per consumir-los a la llar i, de l’altra, acudeixen als establi-
ments de restauració (comercial o col·lectiva, com menjadors a escoles, hospitals 
o empreses). L’any 2018, la despesa en alimentació i begudes a la llar va superar 
els 88.000 milions d’euros, el 15,9% de la despesa total de les llars. Per la seva 
banda, la despesa fora de la llar, que representa al voltant del 35% de la despesa 
total en alimentació, va ser de 49.000 milions d’euros.6 Els indicadors de deman-
da més recents mostren una certa feblesa del consum alimentari: l’índex de les 
vendes al detall en establiments d’alimentació va créixer un moderat 1,7% inter-  
anual a l’agost del 2019, per sota del 3,3% de l’índex general. De cara als propers 
trimestres, en què preveiem un entorn macroeconòmic en desacceleració, cal 
esperar que el ritme de creixement de la demanda d’aliments continuï sent  
contingut.

Un sector cada vegada més obert a l’exterior 
Un factor crucial per avaluar l’evolució del sector agroalimentari és el comerç exterior. 
En efecte, el creixement notable de les exportacions agroalimentàries dels 20 últims 
anys ha situat Espanya en una posició destacada a nivell internacional: en vuitè lloc en 
el ranking mundial de països exportadors de productes agroalimentaris i en quart lloc  
a la Unió Europea. Des del començament d’enguany, les exportacions de productes 
agroalimentaris continuen exhibint un dinamisme notable, amb un creixement 
del 3,8% interanual entre el gener i el juny, en relació amb un avanç de l’1,7% del total 
d’exportacions de béns. Per la seva banda, les importacions agroalimentàries han recu-
lat el 2,2% en el mateix període, de manera que el superàvit comercial agroalimen-
tari es continua ampliant i representa ja l’1% del PIB.

6  Enquesta de pressupostos 
familiars de l’INE.

Augmenta el superàvit comercial del sector agroalimentari espanyol
Milers de milions d’euros

Importacions agroalimentàriesExportacions agroalimentàries
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Els grups de productes7 que més han contribuït al creixement de les exportacions 
agroalimentàries en els sis primers mesos del 2019 han estat els llegums i les horta-
lisses (el 10,1% interanual) i la carn animal (el 12,9%), seguits dels productes derivats 
de cereals, fleca, pastisseria i galeteria (el 8,7%) i dels cereals (el 39,5%), en aquest úl-
tim cas pel fort creixement del blat. En canvi, les exportacions de cítrics, d’oli d’oliva i 
de vi presenten una reculada en relació amb el mateix període de l’any anterior, tot i 
que, en tots els casos, entren en el top 10 dels productes agroalimentaris exportats.8

7  Els grups de productes 
es defineixen a partir del 
codi TARIC a 2 dígits, i els 
productes s’identifiquen amb 
4 dígits. 

8  Per a una anàlisi detallada 
sobre els productes agroa-
limentaris exportats, vegeu 
l’article «La complexitat de 
les exportacions agroalimen-
tàries espanyoles», en aquest 
mateix informe.

Quin grup de productes agroalimentaris exporta més Espanya?  
Com han evolucionat en la primera meitat del 2019?

Grup de productes
Exportacions el 2018 

(milions d’euros)
Pes * el 2018

Variació entre el  
gener i el juny del 2019 

FRUITES I FRUITS 8.427 19,1%  1,4%

LLEGUMS I HORTALISSES 6.067 14,7%  10,1%

CARN I DESPULLES COMESTIBLES 5.587 11,4%  12,9%

GREIXOS, OLI ANIMAL O VEGETAL 4.337 9,0%  -3,7%

BEGUDES DE TOTA MENA (EXCL. SUCS) 4.418 8,7%  -2,3%

PEIXOS, CRUSTACIS I MOL·LUSCOS 3.178 6,1%  -4,1%

CONSERVES DE VERDURA O FRUITA; SUCS 2.945 6,0%  1,5%

PRODUCTES DE CEREALS, PASTISSERIA I FLECA 1.678 3,3%  8,7%

PREPARACIONS ALIMENTÀRIES DIVERSES 1.591 3,3%  3,5%

CONSERVES DE CARN O PEIX 1.593 3,2%  2,9%

LLET, PRODUCTES LACTIS; OUS 1.405 2,9%  2,7%

RESIDUS INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 1.038 2,1%  4,8%

ANIMALS VIUS 703 1,5%  -9,9%

LLAVORS OLEAGINOSES; PLANTES INDUSTRIALS 659 1,2%  -4,2%

SUCRES; ARTICLES DE CONFITERIA 594 1,2%  6,8%

CACAU I LES SEVES PREPARACIONS 611 1,1%  5,3%

CAFÈ, TE, HERBA MATE I ESPÈCIES 507 1,1%  0,2%

PLANTES VIVES; PRODUC. FLORICULTURA 389 1,0%  4,6%

SUCS I EXTRACTES VEGETALS 384 0,8%  24,0%

CEREALS 407 0,7%  39,5%

ALTRES PRODUCTES D’ORIGEN ANIMAL 313 0,7%  -0,1%

PRODUC. MOLINERA 248 0,5%  7,7%

TABAC I ELS SEUS SUCCEDANIS 229 0,5%  12,0%

MATÈRIES TRENABLES 10 0,0%  -1,5%

TOTAL D’EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES 47.601 100% 3,8%

TARIC  
(2 dígits)
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Nota: (*) El pes és el valor de les exportacions agroalimentàries de cada grup de productes sobre el total d’exportacions  
agroalimentàries espanyoles. Variació entre el gener i el juny del 2019, en relació amb el mateix període de l’any anterior. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.

Agroalimentari

Les exportacions agroalimentàries 
voregen els 50.000 milions d’euros  
(el 4% del PIB) i representen el 16,9%  
del total de béns exportats
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El principal soci comercial d’Espanya és la UE, destinació del 74% dels productes 
agroalimentaris el 2018.9 Per països, els principals socis comunitaris són França (el 
16,2%), Alemanya (l’11,9%), Itàlia (el 10,4%), Portugal (el 9,5%) i el Regne Unit (el 
8,5%).10 El creixement de les exportacions agroalimentàries a aquests mercats no 
ha estat gaire vigorosa en els sis primers mesos del 2019, per la pròpia maduresa 
d’aquestes destinacions i, també, per factors conjunturals relacionats amb la modera-
ció del ritme de creixement de les economies europees i per la incertesa que genera  

9  El percentatge de produc-
tes agroalimentaris destinats 
a la UE ha disminuït de forma 
significativa en l’última dèca-
da, del 81% del 2008 al 74% el 
2018, però aquest percentatge 
encara és superior a la mitjana 
del 65% del total de les expor-
tacions.

10  Les fruites i hortalisses 
representen al voltant del 28% 
de les exportacions agroali-
mentàries espanyoles al Regne 
Unit, seguides del vi i el most 
(el 8%), de l’oli d’oliva (el 5%) i 
de la carn de porcí (el 3%). Per 
a més detalls, vegeu l’informe 
bilateral del comerç exterior 
agroalimentari amb el Regne 
Unit, publicat pel Ministeri 
d’Agricultura (2017), disponible 
a: https://www.mapa.gob.es/
es/ministerio/servicios/ana-
lisis-y-prospectiva/Comercio 
Exterior Union Europea.aspx

Top 10 dels productes agroalimentaris exportats

Producte
Exportacions el 2018  

(milions d’euros)
Pes * el 2018

Variació  
gener-juny 2019

CARN D’ANIMALS DE L’ESPÈCIE PORCINA 3.414 7,2%  14,0%

CÍTRICS FRESCOS O SECS 3.093 6,5%  -3,8%

OLI D’OLIVA I LES SEVES FRACCIONS 3.027 6,4%  -1,0%

VI DE RAÏM FRESC 2.948 6,2%  -9,2%

RESTA D’HORTALISSES, FRESQUES O REFRIGERADES 1.872 4,0%  12,9%

RESTA DE FRUITES O ALTRES FRUITS 1.606 3,4%  7,1%

ALBERCOCS, CIRERES, PRÉSSECS, PRUNES I ARANYONS, 
FRESCOS

1.087 2,3%  1,4%

PRODUCTES DE FLECA, PASTISSERIA I GALETERIA 953 2,0%  10,4%

RESTA D’HORTALISSES PREPARADES 938 2,0%  3,6%

TOMÀQUETS FRESCOS O REFRIGERATS 927 2,0%  -1,2%

TARIC

0203

0805

1509

2204

0709

0810

0809

1905

2005

0702

Nota: (*) El pes és el valor de les exportacions agroalimentàries de cada producte sobre el total d’exportacions agroalimentàries 
espanyoles. Variació entre el gener i el juny del 2019, en relació amb el mateix període de l’any anterior. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.
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2019



8

Agroalimentari

Evolució de les exportacions agroalimentàries espanyoles a les principals destinacions

Nota: (*) El pes és el valor de les exportacions agroalimentàries a cada destinació sobre el total d’exportacions agroalimentàries espanyoles. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.

el brexit. Uns factors que continuaran condicionant l’evolució de les exportacions 
agroalimentàries cap a les destinacions europees en els propers trimestres. No obstant 
això, un element que pot ajudar a esmorteir la desacceleració europea és la importàn-
cia creixent que adquireixen altres destinacions extracomunitàries, entre les quals des-
taquen els EUA, el Japó, Suïssa i el Marroc i, en general, les destinacions asiàtiques,  
en especial la Xina, el pes de les quals ha passat del 0,3% del 2008 al 3,1% el 2018.

Pes * el 2008 Pes * el 2018

França 19,2% 16,2%

Alemanya 12,2% 11,9%

Itàlia 12,1% 10,4%

Portugal 11,9% 9,5%

Regne Unit 8,5% 8,5%

Estats Units 2,9% 4,0%

Xina 0,3% 2,3%

Japó 1,2% 1,9%

Suïssa 1,3% 1,2%

el Marroc 0,5% 0,8%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Variació entre el gener i el juny del 2019, en relació amb el mateix 
període de l’any anterior (%)
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És indiscutible que les exportacions agroalimentàries són un pilar fonamental del sector 
exterior espanyol. En l’última dècada, han crescut, de mitjana, el 5,5% anual (han supe-
rat el creixement del 4,2% del total de béns exportats), fins als 47.601 milions d’euros el 
2018, xifra que representa el 16,7% del total de béns exportats (en relació amb el 14,7% 
del 2008).1 El pes dels productes agroalimentaris és elevat per a una economia desenvo-
lupada i altament diversificada com l’espanyola i reflecteix l’important avantatge com-
petitiu de la que gaudeix per produir aquests tipus de béns. D’aquesta manera, Espanya 
és la quarta economia exportadora del sector agroalimentari de la UE i l’octava a nivell 
mundial, amb una quota al mercat global del 3,3% (molt superior a la quota de l’1,9% 
del total d’exportacions de béns). 

Espanya ocupa el vuitè lloc en el ranking mundial de països 
exportadors de productes agroalimentaris: les seves 
exportacions han crescut el 5,5% anual en l’última dècada  
i van arribar als 47.601 milions d’euros el 2018

Sector exterior

El sector agroalimentari espanyol es caracteritza per la seva elevada propensió  
exportadora: la gamma de productes que exporta és cada vegada més àmplia  
i arriba a més destinacions. No obstant això, hi ha una altra dimensió que convé  
tenir en compte: la complexitat exportadora, un concepte que mesura la intensitat 
de coneixement necessari per produir els béns exportats. Perquè no solament  
importa exportar molt, sinó també el que s’exporta.

La complexitat de 
les exportacions 
agroalimentàries espanyoles

1  En aquest article, els pro-
ductes es defineixen d’acord 
amb la nomenclatura TARIC 
a 4 dígits i es consideren 
productes agroalimentaris els 
productes compresos entre 
els TARIC 0101 i 2403.
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3,8%

9,8%

5,1%

4,4%

2,8%

3,8%

4,2%

2,8%

5,4%

6,2%

9,8%

Nota: La quota de cada país és el percentatge que representen les seves exportacions de productes  
agroalimentaris sobre el total mundial. Dades del 2017.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’OMC.

Ranking mundial dels països exportadors de productes agroalimentaris

Agroalimentari
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L’augment de les exportacions agroalimentàries en els últims anys ha anat acom-
panyat d’un procés de diversificació, tant dels països de destinació com de la 
gamma de productes exportats. Constata això últim l’índex de Herfindahl, que 
mesura el grau de concentració dels productes agroalimentaris exportats:2 com 
més disminueix l’índex (que, en el cas d’Espanya, ha passat de 3.001 a 2.696 entre 
el 2008 i el 2018), més diversificada és la gamma de productes exportats. Per posar 
un exemple, el pes dels cítrics, de l’oli d'oliva i del vi en les exportacions espanyo-
les ha baixat a favor d’un assortiment de productes molt més ampli. D’altra banda, 
el sector ha estat capaç també de diversificar els països de destinació. Així, tot i que 
la zona de l’euro continua acaparant el gros de les exportacions agroalimentàries, 
el seu pes ha anat decreixent (el 58,3% el 2018, en relació amb el 66,5% del 2008)  
a favor de mercats més llunyans, com Àsia, Àfrica o Amèrica. 

Com qualsevol altre sector exposat als mercats internacionals, el seu futur estarà 
condicionat per la capacitat de continuar sent competitiu. Per aconseguir-ho, cal 
impulsar una estratègia sectorial que no passi, només, per continuar augmentant 
les exportacions, sinó que també tingui en compte el tipus de productes que es 
ven a l’exterior. En aquest sentit, un concepte especialment útil per caracteritzar la 
capacitat competitiva del sector és la complexitat de les exportacions. La teoria de la 
complexitat econòmica, desenvolupada per diferents acadèmics de les prestigioses 
universitats de Harvard i del MIT,3 postula que les capacitats productives i de coneixe-
ment d’un país es reflecteixen en els productes que és capaç de produir i d’exportar 
de manera competitiva. D’aquesta manera, un país (o una regió) és més complex 

2  L’índex de Herfindahl 
mesura el grau de con-
centració a partir del pes 
associat a cada producte 
agroalimentari exportat. En 
concret, es calcula com la 
suma del quadrat del pes 
de cada producte sobre el 
total d’exportacions agro-
alimentàries i pren valors 
entre 0 i 10.000, on el valor 
0 indica la màxima diversi-
ficació i 10.000 implica una 
concentració completa. 

3  Per a més detalls sobre 
la complexitat econòmi-
ca, vegeu http://atlas.cid.
harvard.edu i https://oec.
world/es

El sector agroalimentari espanyol ha crescut 
amb força en l’última dècada, amb una  
aposta per la diversificació de productes  
i de destinacions i gràcies a una estratègia 
orientada a la internacionalització

Agroalimentari
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5  L'economia espanyo-
la ocupa el lloc 28 en el 
ranking de complexitat 
econòmica global. Per a una 
anàlisi de la complexitat 
exportadora de l’economia 
espanyola en agregat, 
vegeu l’article «D’enciams 
a cotxes: una anàlisi de 
la complexitat de les ex-
portacions espanyoles», a 
l’Informe Mensual del mes 
d’octubre del 2018.  https://
www.caixabankresearch.
com/ca/denciams-co-
txes-una-analisi-de-la-com-
plexitat-de-les-exporta-
cions-espanyoles

4  Els productes es de-
fineixen a partir del codi 
TARIC a 4 dígits, la qual 
cosa, desafortunadament, 
no permet distingir la quali-
tat de les diferents varietats 
d’un mateix producte.

La complexitat de les exportacions mesura 
la intensitat de coneixement necessari per 
produir els béns exportats. Una economia  
més complexa està més ben posicionada  
per competir al mercat global
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quan exporta productes que requereixen una major intensitat de coneixement i que 
poques economies poden produir. De manera similar, la complexitat d’un producte 
(Product Complexity Index o PCI, en anglès) mesura la intensitat relativa de coneixe-
ment necessari per produir-lo, i ho fa  considerant la complexitat econòmica dels 
països exportadors d’aquest producte. Per posar un exemple, els tomàquets (frescos 
o refrigerats) són menys complexos que la conserva de tomàquets (PCI de 25,0 i de 
33,2, respectivament, el 2018).4

Així, doncs, tenint en compte l’índex de complexitat dels productes (PCI), i pon-
derant pel percentatge que representen les exportacions d’aquests productes en 
el total d’exportacions agroalimentàries, calculem l’índex de complexitat de les 
exportacions agroalimentàries (ICEA). Per a l’any 2018, l’ICEA pren un valor de 36,9, 
un nivell significativament inferior a l’índex de complexitat del total de les expor-
tacions espanyoles (49,7).5 Aquest resultat no ens ha de sorprendre, ja que, en 
general, els productes agroalimentaris tenen una complexitat relativament baixa si 
se’ls compara amb altres productes manufacturats, com la maquinària d’alta preci-
sió o els compostos químics, la fabricació dels quals requereix d’una intensitat de 
coneixement més elevada. Al següent gràfic s’observa que aquesta diferència s’ha 
mantingut al llarg del temps.

Espanya: evolució de la complexitat de les exportacions totals 
i de les agroalimentàries
Índex de la complexitat de les exportacions

MITJANA

MITJANA

Complexitat de les exportacions agroalimentàries (ICEA)Complexitat de les exportacions totals

60

55
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45

40

35

30

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nota: L’índex de la complexitat de les exportacions pren valors entre 0 i 100 en funció de la complexitat dels productes exportats.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex i «The Atlas of Economic Complexity» (MIT).
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Si ens centrem en l’evolució de l’ICEA en l’última dècada, observem que s’ha 
reduït (de 39,3 el 2008 a 36,9 el 2018), la qual cosa indica un descens moderat de 
la complexitat de les exportacions agroalimentàries. No obstant això, abans d’ar-
ribar a conclusions precipitades, és important entendre quins factors expliquen 
aquest fenomen. La complexitat és un concepte relatiu, és a dir, la complexitat 
d’un producte depèn del nombre de països que són capaços de produir-lo, de 
manera que, si cada vegada hi ha més països capaços d’exportar el que un ven, 
es perd complexitat. I això és, efectivament, el que ha succeït en el cas dels pro-
ductes agroalimentaris.6 De fet, la rotació de les exportacions agroalimentàries 
cap a productes més complexos ha evitat una caiguda més intensa de l’ICEA. En 
efecte, el pes dels productes agroalimentaris de complexitat alta ha augmentat 
(el 8,8% el 2018, en relació amb el 7,2% del 2008).7 Si entrem en el detall dels pro-
ductes, destaca, en especial, la carn porcina (TARIC 0203), per la major comple-
xitat relativa i pel pes creixent en el total d’exportacions, seguida de la carn i de 
les despulles comestibles (TARIC 0210), dels fongs i les tòfones (TARIC 2003) i del 
greix de porc (TARIC 1501). De tota manera, els productes de complexitat baixa 
predominen en les exportacions agroalimentàries (el 72,2% del total el 2018).

6  Si el valor del PCI de cada 
producte s’hagués mantin-
gut constant des del 2008, 
l’ICEA hauria augmentat fins 
a 39,7 el 2018. 

7  Classifiquem els produc-
tes agroalimentaris en tres 
grups en funció del valor 
del PCI (alt, mitjà i baix). 
Els grups es defineixen a 
partir del percentil 33 (41,9) 
i del percentil 66 (56,0) de la 
distribució del PCI.

Agroalimentari

Nota: Classifiquem els productes agroalimentaris en tres grups en funció del valor del seu PCI (alt, mitjà o baix). Els grups es defineixen 
a partir del percentil 33 (41,9) i del percentil 66 (56,0) de la distribució del PCI. Les exportacions agroalimentàries corresponen a codis 
TARIC del 0101 al 2403. Dades del 2018. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex i «The Atlas of Economic Complexity» (MIT).

Exportacions de productes agroalimentaris i la seva complexitat 
% sobre el total
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8  L’ICEA d’una comunicat 
autònoma es calcula com 
la suma ponderada del PCI 
de cada producte pel per-
centatge que representen 
les exportacions d’aquest 
producte en el total d’expor-
tacions agroalimentàries de 
la comunitat.
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Quina és la complexitat dels productes exportats per les diferents comuni-
tats autònomes? 
El mapa i les taules de la pàgina següent mostren l’índex de complexitat de les ex-
portacions agroalimentàries (ICEA) per a cada comunitat autònoma (CA).8

Un primer resultat que crida l’atenció és que les CA que exporten productes agroa-
limentaris més complexos no són les que exporten més. Segons les dades del 2018, 
Astúries i Aragó són les comunitats amb un ICEA més alt (47,9 i 46,6, respectiva-
ment), malgrat representar, conjuntament, només el 4% de les exportacions agro-
alimentàries totals. En el cas d’Astúries, la seva elevada complexitat s’explica per 
la predominança de productes lactis (mantega, llet i nata, formatges i mató) i ous, 
productes amb un PCI alt. A Aragó, és deguda a la importància de la carn porcina, 
que representa el 37% del total d’exportacions de la regió i que, com ja hem apuntat, 
també té un PCI molt elevat (60,1). En canvi, Múrcia, Andalusia i la Comunitat Valen-
ciana aporten entre les tres gairebé la meitat de les exportacions agroalimentàries i 
tenen un ICEA relativament baix (34,2, 32,4 i 32,1, respectivament), a causa de l’elevat 
pes dels productes hortofrutícoles, que tenen un PCI baix. Galícia, per la seva banda, 
té l’ICEA més baix de tots (31,0), a causa de la seva especialització en l’exportació de 
productes pesquers, que solen estar associats a una complexitat baixa. 

Els productes que s’exporten a la zona de l’euro, 
principal mercat del sector agroalimentari 
espanyol, són menys complexos que els 
destinats a mercats més llunyans

Les comunitats autònomes no solament es diferencien per la gamma de productes 
agroalimentaris que exporten, sinó també pels mercats de destinació. Per exemple, 
Astúries, Galícia i Cantàbria destinen al voltant del 75% de les exportacions a la zona 
de l’euro, mentre que les Illes Canàries amb prou feines destinen el 25% a aquest  
mercat (per la importància de l’Àfrica).
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La complexitat de les exportacions agroalimentàries a les diferents CA

CA ICEA1 % d’exportacions  
agroalimentàries2

% d’exportacions amb  
destinació a la zona de l’euro3

Astúries 47,9 5,1 75,9

0405 - Mantega i greixos de la llet per untar (52,2) 
1901 - Extracte de malta i altres preparacions amb farina  (47,2)
0401 - Llet i nata (crema), sense concentrar ni sucres  (48,6)

Aragó 46,6 14,6 51,1

0203 - Carn d’animals de l’espècie porcina (60,1) 
0201 - Carn d’animals de l’espècie bovina (44,9)
2204 - Vi de raïm fresc (39,8)

Catalunya 43,0 14,0 51,2

0203 - Carn d’animals de l’espècie porcina (60,1)
2204 - Vi de raïm fresc (39,8)
2309 - Preparacions per a l’alimentació dels animals  (46,2)

Castella i Lleó 42,7 14,1 62,5

0203 - Carn d’animals de l’espècie porcina  (60,1) 
1905 - Productes de fleca, pastisseria o galeteria (43,3)
2204 - Vi de raïm fresc (39,8)

La Rioja 42,0 32,6 47,8

2204 - Vi de raïm fresc (39,8)
2003 - Fongs i tòfones (57,8)
2005 - Resta d’hortalisses preparades o conservades (36,4)

Agroalimentari 

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex i «The Atlas of Economic Complexity» (MIT).

ICEA mitjà

ICEA alt

ICEA baix
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CA ICEA1 % d’exportacions  
agroalimentàries2

% d’exportacions amb  
destinació a la zona de l’euro3

Navarra 41,3 13,4 57,1

0710 - Hortalisses, cuites en aigua o vapor, congelades (40,1)
1905 - Productes de fleca, pastisseria o galeteria (43,3)
2005 – Resta d’hortalisses preparades o conservades (36,4)

Castella-la Manxa 41,1 35,6 60,7

2204 - Vi de raïm fresc (39,8)
0203 - Carn d’animals de l’espècie porcina (60,1)
2208 - Alcohol etílic sense desnaturalitzar (42,9)

Cantàbria 39,3 13,1 74,2

1806 - Xocolata i altres preparacions amb cacau (49,7)
2402 - Puros, purets i cigarrets (35,9)
1901 - Extracte de malta i altres preparacions amb farina (47,2)

Madrid 38,4 5,6 60,5

2103 - Preparacions per a salses i salses preparades (41,2)
2106 - Preparacions alimentàries (51,2)
1905 - Productes de fleca, pastisseria o galeteria (43,3)

País Basc 36,5 3,9 52,5

2204 - Vi de raïm fresc (39,8)
0303 - Peix congelat (24,7)
1806 - Xocolata i altres preparacions amb cacau (49,7)

Illes Balears 35,4 5,8 49,9

1302 - Sucs i extractes vegetals (33,1)
0802 - Resta de fruita de closca fresca o seca (22,7)
0406 - Formatges i mató (47,8)

Extremadura 35,0 49,3 68,9

2002 - Tomàquets preparats o conservats (33,2)
2204 - Vi de raïm fresc (39,8)
0809 - Albercocs, cireres, préssecs, etc. (26,8)

Canàries 35,0 11,9 25,4

2402 - Puros, purets i cigarrets (35,9)
2208 - Alcohol etílic sense desnaturalitzar (42,9)
0702 - Tomàquets frescos o refrigerats (25)

Múrcia 34,2 46,6 51,0

0705 - Enciams (Lactuca sativa) i xicoires (33,5)
0805 - Cítrics frescos o secs (30,5)
0704 - Cols, inclosos els cabdells, coliflors, etc. (32,3)

Andalusia 32,4 35,0 59,7

1509 - Oli d’oliva i les seves fraccions (35,3)
0709 - Resta d'hortalisses, fresques o refrigerades (28,4)
0810 - Resta de fruites o altres fruits, frescos (26,3)

Com. Valenciana 32,1 19,9 65,4

0805 - Cítrics frescos o secs (30,5)
2204 - Vi de raïm fresc (39,8)
0810 - Resta de fruites o altres fruits, frescos (26,3)

Galícia 31,0 13,6% 74,7%

1604 - Preparacions i conserves de peix (26,1)
0307 - Mol·luscos (26,8)
0303 - Peix congelat (24,7)

Informe Sectorial
2019

Notes: Per a cada producte s’especifica, abans del nom, el codi TARIC de 4 dígits i, després del nom, el PCI entre parèntesis.
(1) ICEA és l’índex de complexitat de les exportacions agroalimentàries i pren valors entre 0 i 100. (2) Exportacions agroalimentàries sobre el total  
d’exportacions de la comunitat (%). (3) Exportacions amb destinació a la zona de l’euro sobre el total d’exportacions agroalimentàries. 
Per a cada CA s’especifiquen els tres productes que més contribueixen a la complexitat de la comunitat.
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El mercat de destinació importa perquè s’observa una relació positiva entre la comple-
xitat dels productes agroalimentaris exportats i la distància fins a la seva destinació 
final. Així, la zona de l’euro rep els productes menys complexos, mentre que les ex-
portacions a Oceania i a Àsia solen ser més complexes. Per posar alguns exemples, 
destaquen positivament les exportacions d’Aragó, de Catalunya i de Castella i Lleó a 
Oceania i a Àsia (exportacions de productes carnis de porcí) o les exportacions d’Astú-
ries a l’Àfrica (productes lactis i preparacions per a l’alimentació de lactants).

En definitiva, hem vist que hi ha diferències notables en el tipus de productes 
agroalimentaris que exporten les diferents comunitats autònomes. En molts casos, 
aquestes diferències són el resultat de l’especialització de cada regió en la produc-
ció de béns en els que té un clar avantatge competitiu, derivat de la situació geo-
gràfica o del clima, factors que no s’han de desaprofitar. Com tampoc es pot evitar 
mirar sempre cap al futur. En aquest sentit, és fonamental traçar una estratègia que 
consolidi la capacitat competitiva del sector agroalimentari en un món cada vega-
da més globalitzat, motiu pel qual també cal tenir en compte una altra classe d’ele-
ments, com la complexitat dels productes exportats. Al capdavall, diversos estudis 
demostren que la complexitat econòmica d’un país és una variable rellevant per 
predir el creixement econòmic a mitjà termini. A més a més, els beneficis de pro-
duir béns més complexos no solament recauen sobre la capacitat competitiva del 
sector, sinó que generen spillovers positius sobre el mercat laboral domèstic9  
i milloren, en general, la productivitat de l’economia.

Agroalimentari

Espanya exporta productes agroalimentaris més complexos a les destinacions més llunyanes 
Índex de complexitat de les exportacions agroalimentàries en funció de la destinació 

Nota: L’índex de complexitat de les exportacions agroalimentàries es calcula a partir del PCI de cada producte i del seu pes en les exportacions agroalimen-
tàries a cada destinació. L’índex pren valors entre 0 i 100. Les exportacions agroalimentàries corresponen a codis TARIC del 0101 a 2403. Dades del 2018. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex i «The Atlas of Economic Complexity» (MIT).

9  En concret, els sectors 
d’activitat més complexos 
tenen unes condicions labo-
rals millors. Vegeu Canals, 
C. i Montoriol, J. (2018), «La 
complexitat de les exporta-
cions i la qualitat de l’ocu-
pació», Papers d’Economia 
Espanyola, 158, 116.
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La indústria agroalimentària1 contribueix de manera significativa a l’activitat econò-
mica, tal com ho avalen les principals xifres del sector: aporta el 2,9% del valor afegit 
brut (VAB) del conjunt de l’economia i el 20,3% del VAB del sector manufacturer, la 
qual cosa la situa com el primer sector industrial de l’economia espanyola. Espanya 
és el quart país que més contribueix a la producció d’aliments i de begudes a nivell 
europeu (el 10,5% del VAB de la indústria de l’alimentació i begudes de la UE), des-
prés d’Alemanya, França i el Regne Unit i per davant de països com Itàlia i els Països 
Baixos.2 

Així mateix, l’ocupació a la indústria agroalimentària ha crescut de forma ininterrom-
puda en els sis últims anys i ha sumat 80.000 persones més des del 2T 2013, fins als 
519.600 ocupats en el 2T 2019, la qual cosa representa al voltant del 19% de l’ocupa-
ció manufacturera. Amb unes exportacions de productes agroalimentaris superiors 
als 31.000 milions d’euros, contribueix a millorar la balança comercial espanyola, 
gràcies a un saldo comercial positiu equivalent al 0,6% del PIB (dades acumulades  
de 12 mesos al juny del 2019).

L’agroalimentari és el primer sector industrial de  
l’economia espanyola. A més a més, Espanya és  
el quart país que més contribueix a la producció  
d’aliments i de begudes a la Unió Europea

Estructura de l’oferta 

L’agroalimentari és el principal sector de la indústria espanyola. És un sector amb  
un fort arrelament en el territori, que genera ocupació estable i que està molt obert  
a l’exterior. També es caracteritza per una estructura empresarial molt atomitzada, 
dominada per empreses petites i amb unes empreses grans menys productives  
que les homòlogues europees. L’augment de la dimensió empresarial i l’impuls de  
la productivitat de les empreses més grans, mitjançant la inversió en R+D i l’adopció 
de les noves tecnologies, ajudarien a incrementar la competitivitat d’un sector clau 
per a l’economia i per al conjunt de la societat. 

La indústria agroalimentària 
espanyola: estructura 
empresarial i productivitat

1  La indústria agroalimen-
tària és un subsector de la 
indústria manufacturera 
i engloba la indústria de 
l’alimentació (CNAE C10), la 
fabricació de begudes (CNAE 
C11) i la indústria del tabac 
(CNAE C12). A més d’aliments 
aptes per al consum humà, 
també inclou la producció 
d’aliments per a animals 
i la producció de diversos 
productes intermedis que no 
són directament aliments o 
productes alimentaris (per 
exemple, pells). 

2  Dades d’Eurostat (compta-
bilitat nacional) del 2017, últim 
any disponible.
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El sector, a més a més, genera riquesa no únicament a través de la pròpia activitat, 
sinó que també beneficia de manera indirecta la resta de l’economia, gràcies a la 
interrelació i a la capacitat d’arrossegament sobre altres sectors. Aquests efectes 
indirectes s’originen mitjançant l’activitat econòmica induïda per les compres de la 
indústria agroalimentària als seus proveïdors. Amb la finalitat de satisfer aquesta 
demanda, els proveïdors, al seu torn, incrementen les compres als seus proveïdors, 
els quals també generen valor afegit. Per computar l’efecte indirecte (o efecte arros-
segament), s’utilitzen les anomenades taules input-output de l’economia espanyola 
estimades per l’INE (les més recents són per al 2015). D’aquesta manera, s’obté 
que, per cada 100 euros de valor afegit originats de manera directa per la indústria 
agroalimentària, el conjunt de l’economia genera de manera indirecta 153 euros 
addicionals, el «multiplicador» més elevat entre les branques industrials. Lògica-
ment, els productes de l’agricultura, ramaderia i caça són els principals proveïdors 
del sector, seguits dels serveis de comerç a l’engròs i dels proveïdors d’energia, 
però també se’n beneficien altres sectors aparentment menys vinculats a la indús-
tria agroalimentària, com els serveis jurídics i comptables o els productes químics. 
D’aquesta manera, la contribució directa i indirecta de la indústria agroalimentària 
equival al 7,3% del VAB total de l’economia.

Nota: VAB indica el valor afegit brut. Les dades del VAB provenen d’Eurostat (comptabilitat nacional del 2017); el nombre 
d’empreses, del DIRCE (2018); l’ocupació, de l’EPA (2T 2019); el comerç exterior, de DataComex (dades acumulades  
de 12 mesos fins al juny del 2019). 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE i d’Eurostat.

És la primera 
branca industrial 
en valor afegit  
i ocupació 

Està dominada 
per les empreses 
petites

Està molt oberta  
a l’exterior 

Ocupa el quart lloc 
entre els països  
de la UE, en termes 
de VAB 

20,3% del VAB 
de la indústria 
manufacturera 

2,9% del VAB del 
total de l’economia 
espanyola, 7,3% si 
s’inclouen els efectes 
indirectes 

519.600 ocupats, el 
18,8% de l’ocupació 
manufacturera 

31.097 milions 
d’euros en 
exportacions 

Saldo comercial 
positiu (0,6%  
del PIB)

Contribució del 
sector espanyol  
al total de la UE: 

10,5% del valor 
afegit brut 

10,9% dels ocupats 

10,7% de les 
empreses 

Principals xifres de la indústria agroalimentària a Espanya

UE

Amb un total de 
31.393 empreses, el 
96,5% de les quals 
són pimes de menys 
de  50 treballadors

Agroalimentari
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La indústria agroalimentària té un fort arrelament en el territori, ja que se sol loca-
litzar a la vora de les explotacions agrícoles proveïdores de les primeres matèries 
que, després, són  transformades en productes alimentaris elaborats. D’aquesta 
manera, el sector dóna feina a la força laboral local i contribueix al desenvolupa-
ment de les zones rurals i a la cohesió social. 

Així mateix, és important destacar que el sector genera una ocupació relativament 
estable al llarg del cicle econòmic, en especial quan el comparem amb altres sec-
tors. En efecte, si observem l’evolució de l’ocupació i el VAB en termes reals durant 
el període recessiu més recent (entre el 2007 i el 2014) en relació amb el sector ma-
nufacturer total, observem que la caiguda anual del VAB real va ser similar, però, 
en canvi, la destrucció d’ocupació va ser considerablement menor a la indústria 
agroalimentària. Aquest fenomen s’observa també a nivell europeu, tot i que la 
reculada de l’ocupació va ser menys intensa en aquest cas.

Informe Sectorial
2019

La contribució de la indústria agroalimentària a  
l’economia espanyola és molt elevada, sobretot quan  
es tenen en compte els efectes indirectes: per cada  
100 euros de valor afegit originats de manera directa  
per la indústria agroalimentària, el conjunt de l’economia 
genera de forma indirecta 153 euros addicionals

L’ocupació a la indústria agroalimentària és més estable
Variació anualitzada del VAB real i de l’ocupació entre el 2007 i el 2014 (%) 

VAB real Nombre d’ocupats

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

-6%

Total manufactures

UE Espanya

Indústria agroalimentària Total manufacturesIndústria agroalimentària

0,0% -0,4% -0,3%

-1,6%

-2,6%

-1,1%

-2,5%

-4,9%

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d'Eurostat.
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Si analitzem la composició del sector agroalimentari, format pel sector primari i 
per la indústria agroalimentària, observem que el component industrial ha anat 
guanyant pes i ha passat del 37,2% de l’any 2000 al 49,2% del 2017. De fet, Espanya 
és un dels països de la UE en què el component industrial ha anat adquirint més 
importància, la qual cosa demostra el notable creixement i desenvolupament de la 
indústria agroalimentària en les dues últimes dècades. No obstant això, el pes de la 
indústria en el conjunt del sector agroalimentari continua sent inferior a la mitjana 
de la UE (el 56%) i al de les economies amb un sector més industrialitzat, com Bèl-
gica, Irlanda, el Regne Unit o Alemanya. En aquest sentit, seria convenient aprofun-
dir en una estratègia que redundi més en la transformació dels productes agraris 
abans de ser venuts al mercat intern o de ser destinats a l’exportació, per aportar, 
així, més valor afegit i més diferenciació dels productes espanyols als mercats 
internacionals.

Agroalimentari

El sector agroalimentari té un fort arrelament en el 
territori, dóna feina a la força laboral local (de manera que 
contribueix al desenvolupament de les zones rurals i a la 
cohesió social) i genera una ocupació més estable al llarg 
del cicle econòmic



23

Quins països europeus tenen el sector agroalimentari més industrialitzat? 
Composició del sector agroalimentari en termes de VAB (%) 
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Nota:  (*) Dades del 2016, dades del 2017 per a la resta de països. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat (comptabilitat nacional).

D’altra banda, la indústria agroalimentària presenta una estructura empresarial 
molt atomitzada. De les 31.393 empreses que formen el sector, gairebé el 80%  
són microempreses amb menys de 10 empleats, mentre que les empreses amb 
més de 250 empleats no arriben a l’1% del total. No obstant això, les empreses 
grans aporten el 42% del VAB de la indústria agroalimentària i donen feina al 32% 
dels ocupats. La dimensió empresarial importa, perquè està directament relaciona-
da amb la productivitat de les empreses.3

Una estratègia de negoci orientada a la transformació 
dels productes agraris aportaria més valor afegit i més 
diferenciació als mercats internacionals

3  Productivitat aparent del 
treball calculada com el quo-
cient del valor afegit brut i el 
número d’ocupats. Dades del 
2016, últim any disponible.

Informe Sectorial
2019



24

Les dades d’Eurostat sobre la productivitat per sector d’activitat i per dimensió  
empresarial revelen els següents resultats:

1. Les empreses alimentàries4 presenten una productivitat inferior a la del  
conjunt del sector manufacturer (el –18,5%).

2. Les empreses alimentàries grans són 2,4 vegades més productives que les 
microempreses i 1,6 vegades més productives que les de dimensió mitjana. 
Aquest patró d’increment de la productivitat amb la dimensió empresarial 
s’observa també al sector manufacturer i al conjunt de la UE.

3. La productivitat de la indústria alimentària espanyola és similar a la del con-
junt de la UE. No obstant això, hi ha diferències importants en funció de la di-
mensió empresarial. D’una banda, les pimes espanyoles (fins a 250 empleats) 
són més productives que les homòlogues europees, una dada significativa, ja 
que, per al conjunt del sector manufacturer, les pimes espanyoles són menys 
productives que les europees. De l’altra, les empreses alimentàries grans són 
menys productives a Espanya que al conjunt de la UE, un fet que també s’ob-
serva a la indústria manufacturera. 

4  L’anàlisi de la productivitat 
per dimensió empresarial es 
realitza per a la indústria de 
l’alimentació (el 78% de la 
indústria agroalimentària).

Agroalimentari

Les empreses petites dominen la indústria agroalimentària,  
però les grans ocupen més persones i aporten més valor afegit 

Nombre 
d’empreses

Ocupats

VAB

10%0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Microempresa Empresa petita Empresa mitjana Empresa gran 

Nota: Es defineix la dimensió de l’empresa en funció del nombre d’assalariats: micro (menys de 10), petita (de 10 a 49), mitjana (de 50  
a 249) i gran (més de 250).
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE (enquesta industrial del 2017).
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La indústria agroalimentària està formada per diferents subsectors molt hetero-
genis en termes de nombre d’empreses, valor afegit, ocupació i productivitat. La 
indústria càrnia i la fabricació de begudes se situen al capdavant pel que fa al valor 
afegit, mentre que la fabricació de productes de fleca i de pastes alimentàries des-
taca per l’elevat nombre d’empreses i d’empleats. De fet, l’elevada intensitat en l’ús 
de mà d’obra d’aquest subsector es reflecteix en una baixa productivitat laboral  
(el 32% per sota de la mitjana de la indústria agroalimentària). A l’altre extrem  
de l’espectre, les indústries del tabac, de begudes i de fabricació de productes  
per a l’alimentació animal són els subsectors amb la productivitat més alta.

Informe Sectorial
2019

Productivitat de les empreses en funció de la dimensió a Espanya i a la UE 
Valor afegit brut per treballador (milers d’euros) 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat (Small Business Statistics, 2016).
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Agroalimentari

Subsectors de la indústria agroalimentària 

Nota: (*) Productivitat laboral calculada com el valor afegit brut entre el nombre d’ocupats a cada subsector. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE (DIRCE 2018 i enquesta industrial del 2017).

Nombre d’empreses % de VAB Productivitat *

En aquesta tessitura, és necessari impulsar una estratègia per al sector que afavo-
reixi el creixement de les pimes i impulsi l’augment de la productivitat de les em-
preses més grans, per tancar, així, la bretxa de productivitat amb les homòlogues 
europees. 

La innovació, la digitalització i l’adopció de les noves tecnologies s’erigeixen com 
les claus del futur de la indústria agroalimentària,5 en especial en un context en què 
el sector s’enfronta, cada vegada més, a majors desafiaments, relacionats amb la 
gestió eficient de l’energia i dels recursos naturals i amb l’adaptació als nous pa-
trons nutricionals dels consumidors.

5  En aquest sentit, les dades 
d’inversió en R+D del sector 
són poc encoratjadores. Se-
gons l’enquesta sobre la inno-
vació a les empreses de l’INE, 
la intensitat innovadora de la 
indústria agroalimentària és 
de 0,57, en relació amb el 0,89 
del total de les empreses i 
l’1,23 de la indústria.

FABRICACIÓ DE BEGUDES 5.594 20,6% 83.833

INDÚSTRIA DEL TABAC 51 1,5% 170.540

Productes carnis 

3.882 
empreses 

25,2%  
del VAB

42.670 € 
per treballador 

Molineria, midons  
i productes amilacis 

439 
empreses 

2,7%  
del VAB

65.693 € 
per treballador 

Olis i greixos vegetals  
i animals 

1.727 
empreses 

5,0%  
del VAB

63.153 € 
per treballador 

Forneria i pastes  
alimentàries 

11.788 
empreses 

16,8%  
del VAB

31.585 € 
per treballador 

Altres productes  
alimentaris 

3.180 
empreses 

18,0%  
del VAB

55.317 € 
per treballador 

Productes pesquers  
i marisc 

659 
empreses 

5,0%  
del VAB

39.996 € 
per treballador 

Fruites i hortalisses 

1.500 
empreses 

10,8%  
del VAB

48.788 € 
per treballador 

Productes lactis 

1.769 
empreses 

10,3%  
del VAB

63.364 € 
per treballador 

Alimentació animal 

804 
empreses 

6,3%  
del VAB

78.833 € 
per treballador 

INDÚSTRIA DE L’ALIMENTACIÓ 25.748 78,0% 46.411

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA 31.393 100,0% 51.709
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Des del final del 2008, el nombre d’oficines bancàries a Espanya ha caigut el 45%  
i s’ha situat en 25.565 cap a la meitat del 2019, la qual cosa representa una reducció 
mitjana anual del 6%. Aquesta tendència ha estat més intensa a les comunitats au-
tònomes (CA) més urbanitzades i amb una xarxa d’oficines inicialment més densa, 
com Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana. 

Les CA on la reducció ha estat menor han estat, generalment, les que presentaven 
una major proporció de població en zones rurals i en municipis petits, com, per 
exemple, Extremadura i Castella-la Manxa. L’evolució del nombre d’oficines en mu-
nicipis de menys de 10.000 habitants corrobora aquesta dinàmica, ja que el descens 
del 26% entre el 2008 i les acaballes del 2017 és clarament inferior a la caiguda del 
43% a la resta dels municipis.

Inclusió financera

La inclusió financera garanteix l’accés per part de la població a un nivell 
apropiat de serveis financers. La reducció significativa d’oficines bancàries  
a Espanya en els últims anys ha incrementat el risc d’exclusió financera per 
a alguns clients de les zones rurals. Aquests clients tendeixen a mantenir 
una preferència pel canal oficina i busquen una oferta especialitzada, sobre-
tot al segment d’empreses. En aquest context, el paper de les oficines rurals 
és doble: permet al sector bancari especialitzar-se en sectors econòmics  
crítics per a àmplies parts del territori, com l’agrícola, i, al mateix temps, 
mantenir el compromís amb la inclusió.

El paper de les oficines  
rurals en la inclusió  
financera
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El nombre d’oficines a Espanya s’ha reduït de forma significativa en l’última dècada 

Evolució del nombre d’ofi cines

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000 46.118

d
es

.-
00

ju
ny

-0
1

d
es

.-
01

ju
ny

-0
2

d
es

.-
02

ju
ny

-0
3

d
es

.-
03

ju
ny

-0
4

d
es

.-
04

ju
ny

-0
5

d
es

.-
05

ju
ny

-0
6

d
es

.-
06

ju
ny

-0
7

d
es

.-
07

ju
ny

-0
8

d
es

.-
08

ju
ny

-0
9

d
es

.-
09

ju
ny

-1
0

d
es

.-
10

ju
ny

-1
1

d
es

.-
11

ju
ny

-1
2

d
es

.-
12

ju
ny

-1
3

d
es

.-
13

ju
ny

-1
4

d
es

.-
14

ju
ny

-1
5

d
es

.-
15

ju
ny

-1
6

d
es

.-
16

ju
ny

-1
7

d
es

.-
17

ju
ny

-1
8

d
es

.-
18

ju
ny

-1
9

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc d’Espanya. 

Per què s’ha reduït el nombre d’oficines bancàries a les zones rurals? 

La tendència observada de reducció del nombre d’oficines bancàries s’explica tant 
per motius externs al sector financer com per dinàmiques vinculades a aquest sector 
i que afecten de manera diferent les zones rurals i les zones urbanes. 

Entre els factors externs, destaca el demogràfic. En concret, la disminució progressi-
va de la població a les zones rurals. En els 10 últims anys, el nombre d’habitants de 
municipis petits ha caigut el 4%. Aquesta reducció ha estat molt superior –més del 
10%– en algunes províncies predominantment rurals de Galícia, de Castella i Lleó, 
de Castella-la Manxa i d’Aragó. L’envelliment de la població rural –l’edat mitjana dels 
habitants que viuen en municipis petits se situa al voltant dels 48 anys, que cal com-
parar amb la mitjana espanyola de 43 anys– i una major urbanització –cada vegada 
més gent viu en grans nuclis urbans– intensifiquen el fenomen de despoblació que 
es produeix des de fa dècades en aquestes zones. El descens de la població fa que 
algunes oficines deixin de tenir una massa crítica de clients que garanteixi una  
rendibilitat mínima. 

La disminució de la població a les zones rurals, unes 
generacions més habituades a la banca digital i la 
consolidació del propi sector bancari són alguns dels  
factors que expliquen la reducció del nombre d’oficines
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Municipis sense oficina bancària: la majoria són molt petits

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la CECA i de l’AEB.

L’augment del pes de les generacions habituades a la banca digital és un altre factor 
que condiciona la presència d’oficines. En la mesura que determinats serveis finan-
cers (transferències, pagaments, etc.) es poden realitzar digitalment, la necessitat 
d’acudir a una oficina disminueix. Això és així, especialment, a les zones urbanes,  
on la digitalització de la població és superior. En aquest sentit, l’ús de la banca digital 
va passar del 19% el 2008 a gairebé el 50% el 2018, un canvi significatiu que evidencia 
el ràpid recorregut dels canals digitals en pocs anys i que, probablement, s’accelerarà.

Entre els factors vinculats al propi sector financer, el motiu principal del tancament 
d’oficines en l’última dècada ha estat el procés de consolidació que s’ha dut a terme. 
Arran de la crisi financera, el sector ha passat de 42 entitats el 2008 a 11 en l’actuali-
tat.1 Aquesta circumstància ha propiciat un ajust significatiu de la capacitat instal·lada 
del sector, en termes de nombre d’oficines i d’empleats, per eliminar duplicitats entre 
entitats que s’han integrat. Aquestes duplicitats eren més freqüents en zones urba-
nes, on el nombre de competidors era més gran. 

A això cal afegir la necessitat del sector de continuar guanyant eficiència i rendibilitat 
en un entorn molt complex, amb uns tipus d’interès negatius, un creixement feble de 
la cartera creditícia, unes majors exigències sobre els nivells de capital i una transfor-
mació digital necessària però costosa. 

No obstant això, malgrat aquesta dinàmica, en termes comparatius, Espanya conti-
nua sent el país amb més oficines per habitant de la zona de l’euro, amb gairebé sis 
oficines per cada 10.000 habitants, pràcticament dues més que la mitjana de la zona 
de l’euro.

En l’actualitat, com ho mostra la taula següent, el 50% dels municipis espanyols  
no tenen cap oficina, la qual cosa representa un augment de 4 p. p. des del 2009.  
La gran majoria són municipis molt petits, amb menys de 500 habitants.

Les inèrcies demogràfiques i del propi sector financer  
han comportat un augment progressiu del nombre de 
municipis sense oficina bancària a Espanya, tots ells  
petits, de menys de 10.000 habitants.

1  Entitats bancàries amb 
actius superiors a 20.000 
milions d’euros el 2018.

Municipis sense oficina bancària des.-09 maig-17 Var. % el 2017 sobre municipis 

Municipis > 100.000 hab. 0 0 0

Municipis > 10.000 hab. 0 0 0

Municipis 5.000-10.000 hab. 0 4 4 0,7 %

Municipis 4.000-5.000 hab. 3 5 2 2,7%

Municipis 3.000-4.000 hab. 6 8 2 2,7%

Municipis 2.000-3.000 hab. 18 34 16 7,1%

Municipis 1.000-2.000 hab. 98 156 58 17,2%

Municipis 500-1.000 hab. 314 413 99 40,6%

Municipis 0-500 hab. 3.199 3.424 225 86,9%

Tots els municipis 3.638 4.044 406 49,8%

TOTAL MUNICIPIS ESPANYOLS 8.112 8.125 13
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Els municipis sense oficina afecten  el 2,7% de la població (al voltant d’1,3 milions de 
persones), una xifra que demostra el nivell, encara elevat, d’inclusió financera física 
que hi ha a Espanya. Això es pot observar als següents mapes, on es mostra la forta 
presència i capil·laritat de les oficines rurals (punts de color blau), que, com és lògic, 
són especialment dominants a les províncies més rurals (províncies destacades en 
negre i en gris fosc). 

Addicionalment, als mapes s’observa una complementarietat geogràfica important 
en la distribució d’oficines entre les entitats que tenen l’origen en una caixa d’estalvis 
(primer mapa) i les que han estat bancs des de l’origen (segon mapa). El primer grup 
d’entitats té, en general, una presència més gran a les províncies menys urbanitzades 
i més rurals, a diferència de les entitats que originàriament ja eren bancs, una mica 
més concentrades a les grans zones urbanes. 

Malgrat la notable presència d’oficines rurals i la complementarietat entre entitats, 
la tendència de reducció progressiva del nombre d’oficines observada en els últims 
anys subratlla, fins a un cert punt, el risc d’exclusió física d’una part de la població 
més rural. En aquest sentit, 1,3 milions d’habitants viuen en municipis amb una  
única oficina bancària (més de 1.000 municipis).

Nota: Els triangles blaus mostren les oficines rurals i els grocs, les oficines urbanes d’entitats que antigament eren caixes d’estalvis. Les províncies  
es classifiquen en tres categories en funció del nivell d’urbanització (negre: rurals; gris fosc: intermèdies; gris clar: urbanes).

Oficines rurals i urbanes d’entitats que tenen l’origen en una caixa d’estalvis 

Oficines rurals Oficines urbanes
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Nota: Els punts blaus mostren les oficines rurals i els grocs, les oficines urbanes d’entitats que ja eren bancs originalment. Les províncies  
es classifiquen en tres categories en funció del nivell d’urbanització (negre: rurals; gris fosc: intermèdies; gris clar: urbanes).
Font: CaixaBank Research a partir de dades de l’SNL i d’Eurostat.

Oficines rurals i urbanes d’entitats que tenen l’origen en un banc

Per què és important la presència d’oficines en zones rurals i per què preocupa  
el risc d’exclusió financera? 

Per respondre aquestes preguntes cal entendre la naturalesa dels clients que viuen 
en aquestes regions i la motivació del sector bancari per mantenir la presència en 
l’àmbit rural, dos aspectes estretament relacionats entre si. 

Des del punt de vista dels clients, dues raons expliquen el paper fonamental que 
exerceix l’oficina bancària en una zona rural: la preferència per l’oficina física i la  
necessitat d’una oferta especialitzada.

Pel que fa a la primera raó, els clients particulars (tant els que viuen en zones rurals 
com urbanes) valoren «la proximitat de l’oficina» com el factor principal a l’hora de 
triar el banc principal (el ≈40%). La proximitat física ha perdut pes en els últims anys, 
però es continua situant clarament per damunt de la resta de factors, com la qualitat 
del servei o les condicions econòmiques. Tot i que no disposem de dades en funció 
del tipus de municipi, és probable que aquesta preferència pel canal físic sigui, fins 
i tot, superior a les zones rurals, en part perquè, com ho mostra el següent gràfic, es 
tracta d’un col·lectiu menys digital i que, per tant, acudeix més a l’oficina per satisfer 
les seves necessitats, com, per exemple, disposar de diners en efectiu.

Oficines rurals Oficines urbanes
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.

La segona raó és que els sectors empresarials que operen a les zones rurals, com 
l’agrícola, normalment requereixen uns serveis financers especialitzats que sovint es 
poden oferir millor des d’una oficina, on es té un coneixement elevat i una informa-
ció adequada del model de negoci i de l’entorn local en què operen aquestes empre-
ses. La presència al territori és fonamental per oferir una proposta de valor centrada 
en l’especialització en sectors com l’agricultura, la ramaderia o la pesca i en l’agilitat 
comercial que necessiten aquestes empreses per cobrir les necessitats específiques. 
Per a aquest col·lectiu –pimes i grans empreses–, l’eficàcia i el bon coneixement del 
negoci empresarial prevalen a l’hora de triar el banc, de manera que tenir presència 
física a la zona es converteix en un avantatge competitiu. 

Així, doncs, comprendre la naturalesa financera de les zones rurals –la forta pre-
ferència pel canal físic entre particulars i una demanda especialitzada per part de les 
empreses– ajuda a entendre l’impacte econòmic que podria generar una reducció 
abrupta de la inclusió financera en aquestes zones. 

En aquest sentit, molts estudis empírics subratllen els efectes beneficiosos de la in-
clusió financera sobre el creixement inclusiu i el desenvolupament econòmic.2 Això 
és així perquè la presència d’entitats financeres amb una àmplia oferta de serveis 
fomenta l’estalvi i la inversió de les famílies i el desenvolupament de projectes em-
presarials (per exemple, una assegurança facilita les inversions, ja que cobreix una 
part del risc), la qual cosa, al seu torn, contribueix al desenvolupament econòmic de 
tota una regió. La inclusió financera, a més a més, tendeix a beneficiar, en especial, 
les famílies amb menys recursos, la qual cosa promou un creixement inclusiu i la 
cohesió social.

L’ús de la banca digital de la població que viu en zones rurals és menor 
% d’individus que utilitzen banca digital el 2018

Viuen en zones rurals Viuen en zones urbanitzades Viuen en ciutats 

44

54

40

2  Vegeu, per exemple, el 
document de treball del World 
Bank: «Financial inclusion and 
inclusive growth. A review of 
recent empirical evidence». 
2017. 
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Des del punt de vista del sector bancari, existeixen dues motivacions principals per 
mantenir la presència física a les zones rurals: l’impuls al negoci i el compromís amb 
la inclusió. 

D’una banda, els sectors econòmics predominants en aquestes regions, com l’agrí-
cola, són crítics per a l’economia del territori i representen un segment de mercat 
atractiu per al negoci. Les diverses necessitats financeres d’inversió, de pagaments 
o d’assegurances d’aquestes empreses permeten a les entitats financeres treballar 
amb elles amb un grau de vinculació alt. A això s’afegeix l’atractiu de tractar-se de 
clients que, tradicionalment, mostren una fidelitat elevada i que adopten, cada  
vegada més, les noves tecnologies, la qual cosa n’impulsa la competitivitat. 

Una mostra de l’atractiu d’aquest segment de mercat són les caixes rurals. Per tra-
dició i per proximitat, aquestes entitats basen una bona part del model de negoci en 
el sector agrícola. Serveixi com a exemple el fet que les caixes rurals concentren, de 
mitjana, més del 40% de les oficines en municipis de menys de 5.000 habitants i que 
la seva penetració de mercat conjunta com a entitat preferent al segment d’empreses 
se situa només per sota de la dels cinc bancs més grans. Malgrat que la seva quota 
de mercat total en crèdits és limitada (el ≈4%),3 en províncies com Almeria i València  
i en comunitats com Múrcia, Navarra, el País Basc i, fins i tot, Madrid, la seva quota 
és significativa (entre el 5% i el 8%).

3  Quota de les caixes rurals 
associades a la UNACC (Unió 
Nacional de Cooperatives de 
Crèdit).

El negoci amb un segment molt atractiu  
i el compromís amb la inclusió són les dues  
raons principals per mantenir la presència física  
a les zones rurals
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Nota: Les circumferències mostren la mitjana simple per a cada grup d’entitats. Per a les caixes rurals, també es mostren els percentils 75 i 25.  
La mostra inclou 11 caixes rurals, 5 bancs mitjans i 6 bancs grans (negoci domèstic). El ROA és el benefici sobre actius i la solvència es mesura  
com la ràtio CET1 reguladora. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’SNL i dels informes de les entitats.

Malgrat la major concentració en zones rurals, s’observa que la seva rendibilitat –me-
surada en termes de beneficis sobre actius o ROA– és similar, de mitjana, a la dels 
bancs (el 0,41%), tot i que varia notablement en funció del territori en què operen 
(vegeu el següent gràfic). Això indica que el seu model de negoci –més especialitzat 
al sector agrícola– és, en general, rendible. La seva eficiència, en canvi, és inferior, 
en especial en relació amb la dels bancs més grans. Aquestes entitats tenen menors 
economies d’escala (dimensió) i menor diversificació (geogràfica, creditícia, etc.) que 
els bancs i, en no cotitzar, estan també menys subjectes a la pressió del mercat, la 
qual cosa podria explicar, en part, els seus nivells d’eficiència més baixos. Les caixes 
rurals també destaquen financerament per la prudència, ja que la seva solvència és 
elevada i tenen una morositat baixa, ja que es beneficien, molt possiblement, del 
coneixement diferencial que tenen de l’entorn local. 

A diferència de les caixes rurals, les entitats amb cobertura a tot el territori nacional 
poden comptar amb una major escala, una diversitat geogràfica més àmplia i un 
millor accés a la tecnologia per rendibilitzar encara més aquest segment de mercat. 
Disposar d’empleats amb formació específica en assessorament financer adaptat al 
món rural i equipats amb dispositius de mobilitat que permeten la contractació de 
qualsevol producte financer és una manera eficient d’incrementar la cobertura geo-
gràfica de les oficines rurals. D’aquesta manera, s’aconsegueix el nivell d’interacció  
i d’assessorament especialitzat que el sector necessita i es contenen els costos de  
la xarxa d’oficines.

Principals indicadors financers de les caixes rurals i dels bancs  
En %, dades del 2018

ROA

Morositat 

Efi ciència

Solvència

0,30

102

50

0,35

123

55

0,40

144

60

0,45

165

65

0,50

186

70

75

Banca mitjana

Banca mitjana Banca mitjana

Banca mitjanaBancs grans

Bancs grans Bancs grans

Bancs gransCaixes rurals

Caixes rurals Caixes rurals

Caixes rurals

P75 caixes rurals

P75 caixes rurals P75 caixes rurals

P75 caixes ruralsP25 caixes rurals

P25 caixes rurals P25 caixes rurals

P25 caixes rurals
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D’altra banda, mantenir el compromís amb la inclusió financera és una finalitat  
en si mateixa: es tracta de tenir presència en municipis petits per donar suport  
a tots els sectors econòmics i contribuir al progrés de la societat. 

Aquest compromís no ha d’impedir que el model d’inclusió financera dels bancs 
continuï evolucionant, en especial davant l’augment progressiu de la penetració  
digital a les zones rurals. La introducció de caixers automàtics, d’oficines mòbils  
o d’agents per a la gestió d’efectiu en aquests municipis són exemples que van  
en aquesta direcció.

Al mateix temps, més enllà de la xarxa d’oficines, el compromís amb el territori  
rural també es manté amb l’impuls –cada vegada més gran per part dels bancs–  
al finançament amb finalitats socials. Un exemple d’això és l’emissió de bons socials 
o la concessió de microcrèdits, que serveixen per finançar projectes d’empreses  
i de particulars en territoris amb un risc més elevat d’exclusió financera. 

Aquest compromís social és fonamental perquè una entitat financera arreli al terri-
tori. Aquest arrelament també facilita que es desenvolupi una relació de confiança 
entre l’entitat i els clients, i, al capdavall, la banca es basa, fonamentalment, en la 
confiança.
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, de DataComex, de la Seguretat Social i del Banc d’Espanya.

Principals indicadors del sector agroalimentari 
Variació anual, llevat que s’indiqui el contrari 

Mitjana  
2000-2007

Mitjana  
2008-2014

Mitjana  
2015-2018 2019 Data de  

l’última dada Tendència1

Indicadors d’activitat 
PIB total economia 3,4 -1,3 2,8 2,0 2T 2019

VAB sector primari 0,5 1,0 2,5 -4,6 2T 2019

VAB indústria agroalimentària 4,6 -3,6 4,7 - 2017

Índex de producció industrial: indústria manufacturera 1,0 -4,2 2,4 -0,4 jul.-19 

Índex de producció industrial: alimentació 2,1 0,2 1,1 2,1 jul.-19 

Índex de producció industrial: begudes 1,6 -2,0 -0,6 4,0 jul.-19 

Índex d’entrada de comandes: indústria manufacturera 5,8 -2,5 4,9 0,8 jul.-19 

Índex d’entrada de comandes: alimentació 4,3 0,7 2,8 3,3 jul.-19 

Índex d’entrada de comandes: begudes 6,6 -0,8 3,4 1,8 jul.-19 

Índex de la xifra de negocis: indústria manufacturera 5,5 -3,0 4,3 0,1 jul.-19 

Índex de la xifra de negocis: alimentació 4,2 0,5 2,8 3,2 jul.-19 

Índex de la xifra de negocis: begudes 4,6 -1,3 3,1 1,9 jul.-19 

Indicadors de demanda 
Índex de vendes al detall: total economia 2,6 -3,7 1,8 3,3 ag.-19 

Índex de vendes al detall: alimentació 1,4 -2,0 1,1 1,7 ag.-19 

Despesa en alimentació 6,8 -1,1 1,1 - 2018

Pes de la despesa en alimentació (%) 16,0 16,5 16,3 - 2018

Mercat laboral 
Afiliats total economia 3,5 -2,4 3,2 2,4 set.-19 

Afiliats sector primari -1,4 -0,6 0,7 0,1 set.-19 

Afiliats indústria agroalimentària - -0,8 3,2 2,1 set.-19 

Ocupats total economia 4,1 -2,7 2,7 2,4 2T 2019

Ocupats sector primari -1,4 -2,0 3,3 -1,6 2T 2019

Ocupats indústria agroalimentària - -1,0 2,2 2,6 2T 2019  

Finançament 
Saldo viu de crèdit al sector primari 9,8 -6,4 5,7 4,1 2T 2019

Taxa de morositat del sector primari (%) 1,3 7,4 8,2 5,9 2T 2019

Saldo viu de crèdit a la indústria agroalimentària 10,2 -3,8 5,5 4,0 2T 2019

Taxa de morositat de la indústria agroalimentària (%) 1,6 7,1 6,4 4,2 2T 2019

Sector exterior
Exportacions agroalimentàries 5,6 5,7 4,2 3,3 jul.-19 

Exportacions sector primari 4,2 5,3 2,0 5,1 jul.-19 

Exportacions indústria agroalimentària 6,6 6,0 5,4 2,4 jul.-19 

Importacions agroalimentàries 6,6 1,5 3,9 -1,3 jul.-19 

Importacions sector primari 5,3 1,6 2,9 -1,8 jul.-19 

Importacions indústria agroalimentària 7,3 1,4 4,5 -1,0 jul.-19 

Saldo comercial agroalimentari (% del PIB) 0,1 0,4 0,9 1,0 2T 2019

Saldo sector primari (% del PIB) 0,2 0,2 0,4 0,4 2T 2019

Saldo indústria agroalimentària (% del PIB) -0,1 0,2 0,5 0,6 2T 2019

Agroalimentari
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INFORME MENSUAL 
Anàlisi de la conjuntura 
econòmica espanyola, 
portuguesa, europea i in-
ternacional i de l’evolució 
dels mercats financers, 
amb articles especialitzats 
sobre temes clau de  
l’actualitat.

POLS ECONÒMIC  
Informe que analitza i 
interpreta els indicadors 
econòmics més rellevants 
publicats durant els set  
últims dies.

FITXES PAÍS  
Anàlisi detallada de 30  
països avançats, emer-
gents i en desenvolupa-
ment.

Fitxa país 
Hongria

ICIE 2019
Índex que classifica 67 
països en funció del seu 
potencial d’internacionalit-
zació des de la perspectiva 
de les empreses espanyo-
les.

IC
IE  | 2019

ICIE Índex CaixaBank per a la
Internacionalització Empresarial2 0 1 9

IS IMMOBILIARI 
Seguiment semestral del 
sector immobiliari espanyol, 
a partir de l’anàlisi dels prin-
cipals indicadors econòmics 
i del big data.

COL.LECCIÓ COMUNITATS 
AUTÒNOMES 
Diagnòstic estratègic que 
pretén contribuir a un millor 
coneixement de la complexa 
realitat econòmico-territorial 
d’Espanya.

IS TURISME 
Seguiment semestral del 
sector turístic espanyol, 
a partir de l’anàlisi dels 
principals indicadors eco-
nòmics i del big data.

2n semestre 2019 Cap a un sector turístic més  
sostenible i de més qualitat

Turisme
Informe Sectorial

Turisme internacional  
a Espanya: de quantitat  
a qualitat?

Turisme domèstic: 
com a casa, enlloc 

Com afecta el brexit  
el turisme a Espanya?

C o l · l e c c i ó  C o m u n i t a t s  A u t ò n o m e s

comunitat autònoma de Castella-la Manxa:
d i a g n ò s t i c  e s t r a t è g i c
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Quadre macroeconòmic del Govern 2019-2020 

      Escenari nou  Escenari anterior 

  2018  2019    2020   2019   2020 

 PIB (%)  2,4  2,1    1,8    2,2     1,9   

 Ocupació (%)           2,5  2,3    2,0    2,1     1,8 

 Taxa de desocupació 15,3 13,8  12,3  13,8   12,3 

    Dèficit públic (% PIB)  2,5  2,0    1,7    2,0     1,1 

 Deute públic (% PIB) 97,6 95,9  94,6  95,8   94,0 
 

Nota: L'escenari anterior correspon a l'actualització del Programa  
d’Estabilitat presentat l’abril del 2019. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Hisenda i l’INE. 
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE de Portugal.

Economia espanyola    
 El Govern presenta el Pla Pressupostari 2020 a Brussel·les. 

L’actualització del quadre macroeconòmic preveu un creixement 
del PIB del 2,1% el 2019 i de l’1,8% el 2020, 1 dècima per sota del 
que preveien fa sis mesos (1,9% i 1,5%, respectivament, segons 
CaixaBank Research). Aquesta actualització inclou un escenari 
inercial, sense mesures d’ingressos addicionals previstes el 2020. 
Les úniques mesures de despesa incloses el 2020 són l’augment de 
les pensions (+0,9%) i del salari dels funcionaris (+2,0%, pactat al 
març del 2018). Així, el dèficit previst pel Govern seria del 2,0% el 
2019 i de l’1,7% el 2020, 3 dècimes per sota del que preveia 
CaixaBank Research. 

 Continua la millora de la situació financera de les empreses i les 
llars. Més concretament, en el 2T 2019, el deute de les empreses 
no financeres va disminuir en 2,5 p. p. fins arribar al 94,5% del PIB, 
de manera que es manté còmodament per sota de la mitjana de la 
zona de l’euro (105,5% del PIB). Per la seva banda, el deute de les 
llars es va situar en el 58,6% del PIB, una xifra similar a la del 
trimestre anterior (58,4%) i 2,1 p. p. per sota del registre del mateix 
període de l’any anterior. D’aquesta manera, el deute de les llars 
ja se situa en un nivell molt proper al de la mitjana de la zona de 
l’euro (57,9% del PIB). 

Economia portuguesa 
 Els indicadors d’activitat es mantenen en nivells considerables en 

el 3T. En particular, l’indicador d’activitat econòmica va millorar a 
l’agost: amb una taxa d’avanç de l’1,9% interanual,  
1 dècima per sobre de l’avanç del juliol. Per contra, l’indicador del 
clima econòmic d’agost es va situar per sota del registre del mes 
anterior (2,2%, enfront del 2,3%), reflex d’un deteriorament en 
pràcticament tots els sectors. Sens dubte, les tensions comercials 
i la desacceleració europea estan afectant el sentiment econòmic 
de les empreses. Fet que podria anar a menys si les disputes en 
l’àmbit comercial se suavitzen. 

 L’activitat turística manté un creixement robust. El nombre de 
turistes internacionals va augmentar un 5,7% interanual a l’agost 
(dades acumulades de 12 mesos), el que representa una 
acceleració respecte al 2018 (4,8%). Per nacionalitats, els turistes 
procedents d’Espanya i els EUA van ser els que més van contribuir 
a aquest augment (44% del total). Per la seva banda, la renda 
mitjana per habitació disponible va continuar augmentant (47,7 
euros al juliol), tot i que a un ritme més lent que en anys anteriors. 

 Els comptes externs de Portugal milloren després de les revisions 
en les sèries macroeconòmiques dutes a terme per l’INE de 
Portugal. A l’agost, el dèficit per compte corrent es va situar en els 
1.100 milions d’euros (acumulat de 12 mesos), un registre 
equivalent al –0,5% del PIB. Això representa una millora respecte 
a la dada del juliol (–0,7% del PIB), però a més el dèficit del juliol 
amb la nova sèrie se situa molt per sota del registre que mostrava 
el dèficit amb la sèrie anterior (–1,1% del PIB). Les revisions 
realitzades per l’INE van afectar principalment la balança de 
rendes, que va millorar amb la incorporació d’un major nombre de 
pensions rebudes pels pensionistes estrangers que resideixen al 
país lusità. 
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A CaixaBank volem reafirmar el nostre compromís amb el sector agrari.  
Per fer-ho, hem especialitzat prop de 1.000 oficines AgroBank a tot el 
país i hem format els seus empleats per tal que puguin oferir suport i 
assessorament als professionals del sector.

www.CaixaBank.cat/agrobank

AgroBank
NRI: 2792-2019/09681

Passió
pel món agro
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