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IMPACTE DE LA GUERRA A UCRAÏNA SOBRE EL SECTOR 
AGROALIMENTARI ESPANYOL
Rússia i Ucraïna són grans exportadors mundials de primeres matèries agrícoles

El risc de desproveïment sembla contingut, però els costos 
de producció han repuntat amb força

Costos intermedis  
del sector agrari espanyol Variació 2021 (%) Variació

gen-abr 2022 (%)
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Pinsos 16,1 27,4

Total consums intermedis 13,0 33,5
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Superàvit comercial 
agroalimentari 61.200

milions d’euros 
(acumulat de 12 mesos)

L’alça dels costos de producció s’està traslladant als preus dels aliments que paga
el consumidor final i està alterant els patrons de consum d’aliments dins i fora de la llar
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Resum executiu

El sector agroalimentari 
pateix les conseqüències  
de la guerra a Ucraïna
Rússia i Ucraïna es troben entre els principals pro duc 
tors de primeres matèries agrícoles del món. Els dos 
països són dels majors exportadors globals de cereals 
(blat, blat de moro i ordi), d’olis vegetals (oli de gira
sol) i de fertilitzants (en el cas de Rússia). Per aquest 
motiu, no és estrany que la invasió russa d’Ucraïna 
hagi tingut conseqüències molt significatives sobre 
els mercats internacionals d’aquests productes i 
hagi generat molta preocupació sobre el risc que es 
produeixi una crisi alimentària global.

El sector agroalimentari espanyol s’està veient molt 
im pactat per les conseqüències del conflicte, tant per 
un augment del preu de l’energia i de les primeres 
matèries agrícoles, com pel risc que es pugui arribar a 
produir un desproveïment d’aquests inputs essencials 
per a la producció agroalimentària. En balanç, sembla 
que no hi ha un risc imminent de desproveïment per 
al sector agrari espanyol, sinó que el principal canal 
d’impacte és a través del fort increment dels costos 
de producció, que ja estaria afectant de manera 
palpable l’activitat al sector primari (el valor afegit brut 
del sector va recular el 2,6% interanual en el primer 
semestre del 2022). En canvi, la producció a la indústria 
agroalimentària evoluciona, ara com ara, de forma 
relativament positiva.

L’alça dels costos de producció està afectant totes les 
baules de la cadena alimentària (producció, trans  for 
ma  ció, distribució i transport) i s’està traslladant als 
preus dels aliments que paga el consumidor final, la 
qual cosa està provocant un augment de la despesa 
en alimentació, en especial entre les famílies amb 
rendes més baixes. L’aspecte més positiu continua 
sent l’evolució de les exportacions agroalimentàries, 
que continuen creixent amb força en aquest 2022. 
A més a més, malgrat l’alça en els preus, no sembla 

que els indicadors de competitivitat s’hagin deteriorat. 
També és important destacar que la guerra a Ucraïna 
ha posat de manifest, una vegada més, que la cadena 
alimentària és capaç de respondre de manera exemplar 
per garantir el proveïment d’aliments en moments de 
crisi.

Les perspectives del sector estan condicionades, a 
curt termini, per les incerteses derivades de la guerra 
a Ucraïna, per les pressions inflacionistes i per les 
condicions climatològiques (sequera). No obstant això, 
els esdeveniments més recents (els acords per alliberar 
una part del cereal retingut a la mar Negra i les bones 
collites en altres països productors) han rebaixat els 
riscos que es produeixi una crisi alimentària d’abast 
global i haurien d’ajudar a contenir les pressions 
sobre els preus dels aliments que paga el consumidor 
final. Així i tot, el nou repunt dels preus energètics, en 
especial del gas, actuarà en sentit contrari.

En aquest informe, posem el focus en el sector citrícola, 
un dels més importants del sistema agroalimentari 
espanyol i líder destacat als mercats internacionals 
d’exportació. El sector, que es caracteritza per l’atomit 
zació de les explotacions, amb les consegüents difi 
cultats per a la seva modernització, ha d’afrontar reptes 
i desafiaments importants. En particular, s’enfronta a 
la forta competència de països tercers, en un moment 
d’intens repunt dels costos de producció, accentuat 
per la sequera prolongada i per la guerra a Ucraïna. 
En tot cas, ateses les xifres del comerç internacional, la 
citricultura espanyola continua sent la més competitiva 
del món.

Informe Sectorial
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Situació i perspectives

L’augment dels costos de producció arran de la guerra a Ucraïna 
està afectant totes les baules de la cadena alimentària: producció, 
transformació, distribució i transport. L’impacte està sent especialment 
negatiu al sector primari, que també s’ha vist perjudicat per unes 
condicions meteorològiques poc favorables, en forma de sequera. 
L’alça dels costos s’està traslladant als preus dels aliments que paga 
el consumidor final, la qual cosa està provocant un augment de la 
despesa en alimentació, en particular entre les famílies amb rendes més 
baixes. La nota més positiva l’aporta el sector exterior: les exportacions 
agroalimentàries continuen creixent amb força el 2022, i no sembla 
que els indicadors de competitivitat s’hagin deteriorat malgrat l’alça 
dels preus.

La guerra a Ucraïna 
condiciona l’evolució  
del sector  
agroalimentari

El sector primari pateix un entorn poc favorable per a la seva activitat
El primer semestre del 2022 va presentar unes xifres poc positives per al sector primari 
espanyol: el valor afegit brut (VAB) va recular de manera clara (el –2,6% interanual en termes 
reals), a causa d’unes condicions meteorològiques adverses (sequera) i del fort augment 
dels costos de producció (energia, fertilitzants i pinsos). Aquest comportament contrasta 
amb el que va experimentar el conjunt de l’economia espanyola, que va créixer de forma 
molt vigorosa durant la primera meitat de l’any (el 6,3% interanual), gràcies a l’embranzida 
del consum privat i del turisme internacional, secundats per la finalització de les restriccions 
associades a la pandèmia. En conseqüència, el sector primari ha perdut pes en l’economia: 
mentre que, el 2021, representava el 2,8% del VAB total, en el 2T 2022, va recular al 2,1%.

Agroalimentari

El sector primari ha perdut pes en 
l’economia: mentre que, el 2021, 
representava el 2,8% del VAB total,  
en el 2T 2022, va recular al 2,1%
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A més a més, la guerra a Ucraïna ha empès a l’alça els preus dels inputs del sector primari, 
una tendència que ja s’havia iniciat el 2021, però que s’ha intensificat des de l’esclat del 
conflicte. En particular, els costos de producció del sector primari es van disparar el 33% 
interanual durant els quatre primers mesos de l’any, després d’haver augmentat ja el 13% 
el 2021. A més del fort repunt dels costos energètics (el 88% interanual entre el gener i l’abril 
del 2022), destaca l’augment del preu dels fertilitzants (el 94%), un input del qual Espanya és 
importador net. No obstant això, el component que més contribueix a l’augment dels costos 

Certament, la falta de precipitacions ha provocat una situació de sequera prolongada a gran 
part de la geografia espanyola: les reserves hidràuliques van caure al 39% de la seva capacitat 
al començament d’agost (el nivell més baix des del 1995), i els nivells d’humitat a la capa 
superficial del sòl també van ser baixos a la major part del territori.1 Aquestes condicions 
han reduït el rendiment dels cultius, com, per exemple, el de cereals, la collita dels quals va 
disminuir el 5,8% en la campanya 20212022, la qual cosa representa, de mitjana, 4,1 tones per 
hectàrea en relació amb les 4,3 de la campanya anterior, segons les estimacions del MAPA.2

1  Malgrat que la 
situació de sequera 
prolongada va millorar 
de manera important 
al març, després de 
les fortes pluges 
registrades, el maig 
i el juny van tornar a 
ser molt secs. Vegeu el 
«Boletín mensual de 
estadística», del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació (juliol del 
2022).

2  «Evolución de los 
balances de cereales 
en España. Campañas 
2020/2021 y 2021/2022», 
Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació  
(juliol del 2022).

Informe Sectorial
2n semestre 2022

Les perspectives del sector agroalimentari 
continuen estant altament condicionades
per l’evolució de la guerra a Ucraïna i per la 
crisi energètica

Nota: Dades en termes reals.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

El sector primari perd pes en l’economia
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del sector primari (vegeu la taula inferior) és el pinso, pel seu elevat pes en l’estructura de 
costos, el 53,8% del total el 2021. D’altra banda, Espanya importa, aproximadament, la meitat 
del cereal destinat a l’alimentació animal, un percentatge que puja al 82% en el cas del blat de 
moro (cereal del qual depenem, principalment, d’Ucraïna),3 de manera que el camp espanyol 
està patint les fluctuacions dels preus dels cereals als mercats internacionals, un aspecte que 
analitzem amb detall al següent article d’aquest informe.

En aquest sentit, és important destacar que, recentment, els preus de les principals primeres 
matèries agrícoles cotitzades als mercats internacionals han reculat des dels màxims assolits 
en les primeres setmanes del conflicte bèl·lic, i els mercats de futurs apunten a una tendència 
una mica més estable i en nivells similars als d’abans de l’esclat de la guerra. Aquest aspecte 
permet ser moderadament optimista sobre les perspectives de l’evolució dels costos que 
suporta el sector.

Agroalimentari

3  El 2020, el 39% de les 
importacions espanyoles 
de blat de moro van 
procedir d’Ucraïna.

4  També s’han aprovat 
mesures per afrontar 
la situació de sequera, 
quantificades en uns 450 
milions d’euros. Vegeu la 
nota de premsa «Rendición 
de cuentas en el primer 
semestre del año».

Per ajudar el sector a afrontar l’encariment dels costos de producció, el Govern ha aprovat 
diferents mesures de suport. Al març, el primer pla de xoc per afrontar la situació derivada 
de la guerra a Ucraïna va incloure 430 milions d’euros per al sector, i, al juny, en el decret de 
pròrroga de les mesures de xoc, s’hi van incloure 72 milions d’euros més.4 Així mateix, el 
sector s’està començant a beneficiar dels projectes finançats pels fons NGEU (per exemple, 
es va iniciar el segon tram de desemborsaments destinats a la modernització del regadiu), i 
s’està posant en marxa el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica 
(PERTE) del sector agroalimentari, amb un pressupost que s’ha ampliat fins als 1.800 milions 
d’euros i que es basa en tres eixos prioritaris: la transformació de la cadena de valor industrial, 
la digitalització del sector i el suport a la recerca científica.

Fort augment dels costos del sector primari

2020 2021 Variació  
2021 (%)

Variació preu 
gen.-abr. 2022 (%)Import Pes (%) Import Pes (%)

Pinsos 12.451 52,4 14.461 53,8 16,1 27,4

Energia 1.693 7,1 2.278 8,5 34,6 87,6

Fertilitzants 1.763 7,4 1.974 7,3 11,9 93,9

Productes fitosanitaris 1.284 5,4 1.334 5,0 4,0 18,3

Llavors i plançons 1.199 5,0 1.216 4,5 1,5 3,1

Altres (veterinari, manteniment, etc.) 5.385 22,7 5.612 20,9 4,2 16,2

Total consums intermedis 23.774 100,0 26.875 100,0 13,0 33,5

Notes: Consums intermedis dels Comptes Econòmics de l’Agricultura. La variació de preus entre el gener i l’abril del 2022 
prové de l’estadística de preus pagats pels agricultors i pels ramaders.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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La producció de la indústria agroalimentària resisteix 
La indústria de l’alimentació ha seguit una tendència ascendent en el primer tram del 
2022, amb un avanç del 3,4% en la producció industrial (variació interanual acumulada 
entre el gener i el juny, en termes reals) i del 17,7% en la xifra de negocis (valor nominal). 
La fabricació de begudes va experimentar una recuperació ràpida el 2021, gràcies a la 
reobertura després de la pandèmia del canal HORECA (hotels, restaurants i cafeteries), una 
tendència positiva que s’ha prolongat el 2022. Així mateix, l’alça de preus del productor 
està sent menys intensa a la indústria de fabricació de begudes que a la de l’alimentació. 
En concret, l’índex de preus industrials en la fabricació de begudes ha augmentat el 3,8% 
interanual en l’acumulat entre el gener i el juny del 2022, en relació amb l’avanç del 14,3% 
a la indústria alimentària i amb el significatiu repunt del 21,1% al conjunt de la indústria 
manufacturera. Dins la branca alimentària, destaca l’alça dels preus de producció dels 
productes de molineria (el 32,0%), de productes per a l’alimentació animal (el 28,8%) i 
d’olis i greixos (el 27,6%), pel fet que estan més directament afectats per l’alça global del 
preu dels cereals i dels olis vegetals.

Informe Sectorial
2n semestre 2022

La indústria agroalimentària s’ha recuperat 
del cop que va representar la pandèmia, 
i, ara com ara, la seva activitat evoluciona 
positivament

Indústria agroalimentària: producció i preus a l’alça
Producció industrial
Índex (100 = 2019)

Índex de preus industrials
Variació interanual (%)
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L’ocupació reflecteix les dinàmiques de l’activitat a cada sector, més
favorables a la indústria alimentària i menys al sector primari
Gràcies al bon funcionament de la branca de l’alimentació i de la fabricació de begudes, el 
mercat laboral va evolucionar de forma favorable a la indústria agroalimentària: el nombre 
d’afiliats a la Seguretat Social va pujar a 462.000 persones al juliol, uns 15.000 empleats 
més que un any enrere. En canvi, l’afiliació al sector primari va recular el 3,4% interanual al 
juliol del 2022 i presenta 37.000 afiliats menys que un any enrere, situació coherent amb les 
majors dificultats que travessa el sector. Un aspecte molt positiu és la reducció de la taxa 
de temporalitat: en el 2T 2022, el 45,3% dels assalariats a l’agricultura tenien un contracte 
temporal, la qual cosa representa 8,3 p. p. menys que un any abans, a conseqüència de 
la reforma laboral que va entrar en vigor al març. Així i tot, encara és aviat per fer una 
avaluació més completa de l’impacte de la reforma sobre un sector amb un caràcter tan 
estacional.

La despesa en aliments augmenta per l’alça dels preus
L’augment de costos a totes les baules de la cadena alimentària, inclosos el transport i la 
distribució, s’ha anat traslladant al preu dels aliments que paga el consumidor final. Al juliol, 
l’IPC dels aliments va pujar el 12,4% interanual (l’11,9% els aliments elaborats i el 13,4% els 
no elaborats) i va contribuir en 3,3 p. p. a la inflació general (el 10,8% al juliol). És important 
destacar que el xoc que explica aquest increment és extern, exogen i comú als països del 
nostre entorn: s’està produint també al conjunt de la zona de l’euro (el +9,8% interanual al 
juliol), amb més o menys intensitat als diferents països (el +11,5% a Alemanya, el +12,2% 
a Portugal, el +8,6% a Itàlia i el +6,0% a França). Les perspectives són que la inflació dels 
aliments continuï elevada durant uns mesos més, pel retard amb què se solen transmetre 

Agroalimentari

Afiliats del sector primari
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(milers)

1.200

1.180

1.160

1.140

1.120

1.100

1.080

1.060

1.040

1.020

1.000

465

460

455

450

445

440

435

430

425

420

ge
ne

r

fe
br

er

m
ar

ç

ab
ril

m
ai

g

ju
ny

ju
lio

l

ag
os

t

se
te

m
br

e

oc
tu

br
e

no
ve

m
br

e

de
se

m
br

e

ge
ne

r

fe
br

er

m
ar

ç

ab
ril

m
ai

g

ju
ny

ju
lio

l

ag
os

t

se
te

m
br

e

oc
tu

br
e

no
ve

m
br

e

de
se

m
br

e

2020 2021 20222019

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

–3,4%

+3,4%



7

els xocs de preus a través de la cadena alimentària. Però, si no es produeixen nous xocs, 
és d’esperar que les pressions inflacionistes tendeixin a moderarse, gràcies a la contenció 
recent dels preus dels productes agrícoles als mercats internacionals i dels costos de 
transport (vinculats al preu del petroli). Al següent article d’aquest Informe Sectorial, tractem 
aquesta qüestió amb més detall.

Informe Sectorial
2n semestre 2022

L’alça dels preus alimentaris està afectant la quantitat d’aliments que consumeixen les 
llars. Segons l’índex de les vendes al detall de l’INE, les vendes en alimentació van créixer 
el 6,2% interanual en el primer semestre del 2022 a preus corrents (és a dir, augmenta 
la despesa nominal en aliments), però van recular l’1,4% a preus constants (s’ajusta la 
quantitat consumida). L’indicador del Monitor de Consum de CaixaBank Research, basat 
en els pagaments amb targetes en supermercats i en establiments d’alimentació (despesa 
nominal), mostra que, entre el final de febrer i el començament de març, va tenir lloc un 
increment de les compres preventives, pel temor a una possible falta de subministrament. 
De llavors ençà, fins al mes de juliol, la despesa alimentària hauria crescut, de mitjana,  
l’11,6% interanual, en relació amb l’avanç del 4,6% interanual del gener i el febrer, abans de 
l’esclat de la guerra.

La despesa amb targetes espanyoles  
en supermercats i en grans superfícies 
d’alimentació ha augmentat després  
de l’esclat  del conflicte bèl·lic a Ucraïna

Espanya: IPC general i aliments
Variació interanual (%)

IPC aliments
Variació interanual al juliol del 2022 (%)

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE i d’Eurostat.
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Les dades internes de CaixaBank permeten analitzar l’evolució de la despesa en alimentació 
en funció del nivell d’ingressos de les llars. El següent gràfic mostra que les llars amb 
ingressos baixos són les que més han incrementat la despesa en alimentació en els mesos 
més recents, un resultat que es podria explicar pel major pes que tenen els aliments que han 
patit increments de preus més rellevants en la cistella de consum de les llars amb rendes 
baixes.

Cal esperar, de fet, que el consum d’aliments dins i fora de la llar es reajusti i que augmentin 
les compres al detall per compensar una menor despesa en restauració. No obstant això, 
ara com ara, les dades de despesa en restauració continuen mostrant, globalment, una molt 
bona evolució en termes nominals (el +59% al juliol en relació amb el mateix mes del 2019),5 
gràcies a l’excel·lent temporada turística, tot i que, en els propers mesos, aquestes xifres es 
podrien moderar.

Les exportacions agroalimentàries espanyoles continuen a l’alça, 
secundades per l’elevada competitivitat del sector
Des de l’inici de l’any, les exportacions agroalimentàries espanyoles han continuat 
mostrant un comportament excel·lent i han registrat un creixement del 14,1% interanual 
en l’acumulat del gener al juny del 2022, fins als 61.223 milions d’euros (acumulat de 12 
mesos). Per la seva banda, les importacions agroalimentàries van accelerar el pas (el 
30,2% interanual entre el gener i el juny), de manera que el superàvit exterior de béns 
agroalimentaris es va situar en l’1,2% del PIB (en relació amb l’1,5% del 2021).

Agroalimentari

5  Aquestes xifres,  
en termes nominals, es 
veuen afectades per la 
substitució de l’efectiu 
per pagament amb 
targeta.

Despesa amb targetes en alimentació en funció dels ingressos de la llar
Variació interanual (%)

Notes: Suma de la despesa amb targetes en supermercats i en grans superfícies d’alimentació. Ingressos baixos: ingressos 
mensuals inferiors als 1.000 euros; ingressos mitjans: ingressos mensuals entre els 1.000 i els 2.000 euros, i ingressos alts: 
ingressos mensuals superiors als 2.000 euros.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.
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Informe Sectorial
2n semestre 2022

Destaca l’increment de les exportacions  
de greixos i olis, de llegums i hortalisses,
de mol·luscos i peix fresc, de preparacions 
alimentàries, de sucs i de carn de boví

Les exportacions agroalimentàries continuen avançant, però el repunt
de les importacions redueix el superàvit comercial
Milers de milions d’euros

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.
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Les exportacions de tots els grups de productes han augmentat en el primer semestre del 
2022 en termes nominals, tot i que les de productes carnis amb prou feines van avançar (el 
0,1% interanual), a causa de la notable reculada de l’exportació de carn de porc a la Xina.6 
Al costat positiu, destaca l’increment de les exportacions de greixos i olis (oli d’oliva, oli 
de girasol), de llegums i hortalisses (pebrots, albergínies, tomàquets, cogombres, etc.), de 
mol·luscos i peix fresc, de preparacions alimentàries, de sucs i de carn de boví. Una part 
d’aquest bon funcionament s’explica per l’increment del preu dels béns exportats, ja que, 
en termes de volum, les exportacions d’alguns grups de productes van recular en el primer 
semestre de l’any (fruites, carn, llegums i hortalisses, begudes, lactis, etc.). Vegeu l’última 
columna de la taula de la pàgina següent.

6  Les exportacions 
espanyoles de carn de 
porc a la Xina es van 
multiplicar per 7 entre el 
maig del 2019 i el maig 
del 2021, arran de 
l’extraordinari 
creixement de la 
demanda de la Xina, 
propiciat per una 
producció domèstica 
greument afectada per  
la pesta porcina africana. 
No obstant això, en 
l’últim any fins al juny del 
2022, les exportacions de 
carn de porc a la Xina 
s’han reduït el 70%, tot i 
que una gran part 
d’aquestes exportacions 
s’han pogut redirigir a 
altres mercats.
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Agroalimentari

Exportacions agroalimentàries per grups de productes

Notes: 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 2022 en relació amb el mateix període de l’any anterior.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.
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Grup de productes
Exportacions el 2021 

(milions d’euros)
Pes el 2021 (%)

Variació  
gener-juny  

del 2022 (nominal)

Variació
gener-juny

del 2022 (volum)

FRUITES I FRUITS 10.162 17,2% 0,7% 5,6%

CARN I MENUTS COMESTIBLES 8.819 14,9% 0,1% 6,1%

LLEGUMS I HORTALISSES 7.461 12,6% 9,0% 4,3%

GREIXOS, OLI ANIMAL O VEGETAL 5.359 9,1% 42,8% 6,0%

BEGUDES TOT TIPUS (EXC. SUCS) 4.964 8,4% 11,9% 4,0%

PEIXOS, CRUSTACIS, MOL·LUSCOS 3.480 5,9% 32,1% 4,9%

CONSERVES VERDURA O FRUITA; SUCS 3.319 5,6% 16,5% 3,1%

PRODUCTES DE CEREALS, DE PASTISSERIA I FLECA 2.101 3,6% 14,4% 5,1%

PREPARACIONS ALIMENTÀRIES DIVERSES 2.025 3,4% 28,4% 4,9%

CONSERVES DE CARN O PEIX 1.921 3,2% 15,3% 3,9%

LLET, PRODUCTES LACTIS; OUS 1.720 2,9% 21,6% 5,9%

RESIDUS INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 1.475 2,5% 20,6% 1,7%

LLAVORS OLEAGINOSES; PLANTES INDUSTRIALS 950 1,6% 6,7% 5,0%

CACAU I LES SEVES PREPARACIONS 744 1,3% 22,8% 7,5%

SUCRES; ARTICLES DE CONFITERIA 713 1,2% 31,0% 2,5%

CAFÈ, TE, HERBA MAT I ESPÈCIES 674 1,1% 20,2% 18,7%

ANIMALS VIUS 668 1,1% 22,6% 4,1%

SUCS I EXTRACTES VEGETALS 609 1,0% 59,2% 10,7%

PLANTES VIVES; PRODUCTES DE FLORICULTURA 561 0,9% 8,6% 2,7%

CEREALS 451 0,8% 64,1% 7,7%

ALTRES PRODUCTES D’ORIGEN ANIMAL 380 0,6% 17,7% 8,2%

PRODUCTES DE MOLINERIA 339 0,6% 26,3% 10,1%

TABAC I ELS SEUS SUCCEDANIS 233 0,4% 18,1% 2,2%

MATÈRIES TRENABLES 13 0,0% 54,3% 10,9%

TOTAL EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES 59.141 100% 14,1% -2,0%

Espanya ocupa una posició destacada 
en el ranking mundial d’exportadors de 
productes agroalimentaris (setè mundial, 
quart a la UE), gràcies a l’elevada
competitivitat del sector
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2n semestre 2022

Un aspecte que preocupa en l’actualitat és l’impacte que pugui tenir l’alça de costos que 
pateix el sector sobre la seva competitivitat. Una manera d’analitzar la relació competitivitat
preu és mitjançant el cost laboral per unitat de producte (CLU), definit com la ràtio entre 
el cost laboral per treballador i la productivitat per ocupat. L’evolució d’aquesta variable 
permet aproximar el guany o la pèrdua de competitivitat, perquè un augment del CLU 
implica una pèrdua de competitivitat, ja que augmenta el cost laboral per obtenir una unitat 
de producte.

Al següent gràfic es pot observar que el CLU del sector primari va recular de manera clara 
el 2020, en especial al començament de la pandèmia (guany de competitivitat). No obstant 
això, des del 1T 2021, el CLU ha anat creixent i, avui dia, es troba en un nivell molt similar 
al de la prepandèmia, la qual cosa indica que la competitivitat del sector es va mantenir 
en el conjunt del període. A més a més, el comportament del sector primari està sent més 
favorable que el del conjunt de l’economia, que hauria augmentat els CLU el 4,8% entre 
el 4T 2019 i el 2T 2022. Així mateix, el sector exterior es veurà secundat per la depreciació 
de l’euro, al voltant del 3% entre el gener i el juliol del 2022 en relació amb una cistella de 
monedes de països desenvolupats i més del 10% en relació amb el dòlar nordamericà.

El sector primari manté la competitivitat
Costos laborals unitaris (100 = 4T 2019)

Nota: La competitivitat s’aproxima mitjançant el cost laboral per unitat de producte (CLU), definit com la ràtio entre 
la remuneració per assalariat i la productivitat per ocupat.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.
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Crisi alimentària

La guerra a Ucraïna ha alimentat el temor a un desproveïment de 
determinats inputs essencials per al sector agroalimentari, pel fet que 
Rússia i Ucraïna són actors principals en l’oferta mundial de cereals, 
d’olis i de fertilitzants, entre altres primeres matèries. Per això no sorprèn 
que, després de l’esclat del conflicte, els preus de les primeres matèries 
agrícoles als mercats internacionals repuntessin de forma molt marcada. 
Una escalada de preus que s’ha traslladat als costos de producció del 
sector agrícola espanyol, importador net de fertilitzants i de pinsos, 
i que està repercutint sobre els preus dels aliments que paguen els 
consumidors finals. No obstant això, els esdeveniments més recents 
(els acords per alliberar una part del cereal retingut a la mar Negra i les 
bones collites en altres països productors) han ajudat a estabilitzar els 
preus agrícoles i a reduir el risc d’una crisi alimentària global.

El sector agrari espanyol 
i la seva dependència 
dels mercats de primeres 
matèries agrícoles 
internacionals

El sector agroalimentari destaca com un dels sectors que més està patint de manera directa 
les conseqüències de la guerra a Ucraïna, tant per un augment dels preus de les primeres 
matèries agrícoles (cereals, olis vegetals i fertilitzants) com pel risc que es pugui arribar a 
produir un desproveïment d’aquests inputs essencials per a la producció agroalimentària. 
En aquest article, avaluem com aquests esdeveniments als mercats internacionals de 
primeres matèries agrícoles afecten el camp espanyol i n’analitzem l’impacte des del 
punt de vista de les quantitats i dels preus. En primer lloc, avaluem fins a quin punt el 
sector agroalimentari depèn de determinats inputs importats en relació amb el consum 
domèstic, parant un  esment especial a la dependència de Rússia i d’Ucraïna, i la capacitat 
de substitució per altres productes o productors a nivell global. En segon lloc, analitzem 
com l’escalada dels preus internacionals de les primeres matèries agrícoles influeix en la 
formació de preus a través de les diferents baules que conformen la cadena alimentària 
fins a arribar al consumidor final a Espanya.
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Hi ha un risc de desproveïment per al sector agrari a Espanya?
La guerra a Ucraïna ha alimentat el temor a un desproveïment de determinats inputs per al 
sector agroalimentari, pel fet que Rússia i Ucraïna són grans productors i exportadors de 
cereals, d’olis i de fertilitzants, entre altres primeres matèries. Al mercat dels cereals, el blat 
de moro, el blat i l’ordi i, d’altra banda, l’oli de girasol serien els productes agrícoles dels 
quals els països en conflicte són proveïdors mundials clau i, per tant, han estat els que han 
rebut més atenció des de l’esclat de la guerra.

Rússia i Ucraïna són grans exportadors mundials 
de cereals, d’olis i de fertilitzants. El camp espanyol 
depèn, en especial, del blat de moro i de l’oli  
de gira-sol ucraïnesos i dels fertilitzants russos

Informe Sectorial
2n semestre 2022

Nota: Dades del 2020.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’Observatory of Economic Complexity.

Rússia Ucraïna Resta

Importància de Rússia i d’Ucraïna als mercats mundials de cereals i d’olis vegetals  
i dependència espanyola
Quota de les exportacions mundials de cereals i d’olis
% sobre el total d’exportacions de cada producte

Origen de les importacions espanyoles de cereals i d’olis
% sobre el total d’exportacions de cada producte
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El sector agrari espanyol és deficitari en la producció de cereals. Segons el MAPA,7 el 
dèficit comercial en cereals (és a dir, les exportacions menys les importacions) va pujar als 
13.600 milions de tones en la campanya 20212022, i el grau d’autosuficiència (ràtio entre 
la producció i el consum nacional) va ser del 64%, inferior al 68% de la campanya anterior. 
Entre els cereals, destaca l’elevada dependència externa del blat de moro (amb un dèficit 
comercial de 8.280 tones i un grau d’autosuficiència del 34%), un cereal que s’utilitza en la 
seva major part per a l’alimentació animal (el 81,2% de les utilitzacions totals). A més a més, 
una gran part de les importacions van provenir d’Ucraïna, país del qual va procedir el 30% 
del blat de moro importat per Espanya el 2020.

7  Vegeu «Evolución de 
los balances de cereales 
en España. Campañas 
2020/2021 y 2021/2022», 
Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació (juliol 
del 2022).

10 primers exportadors de blat de moro
% sobre el total d’exportacions mundials de blat de moro

10 primers exportadors d’ordi
% sobre el total d’exportacions mundials d’ordi

10 primers exportadors de blat
% sobre el total d’exportacions mundials de blat

10 primers exportadors d’oli de gira-sol
% sobre el total d’exportacions mundials d’oli de girasol

Nota: Dades del 2020.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’Observatory of Economic Complexity.
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En aquest sentit, cal preguntarse fins a quin punt pot haverhi altres proveïdors que puguin 
suplir la reducció en l’oferta ocasionada pel conflicte. Al mercat del blat de moro, els EUA 
concentren gairebé el 25,4% de les exportacions mundials i, a Llatinoamèrica, l’Argentina i 
el Brasil concentren un altre 32,5% del total. També dins la zona de l’euro, hi ha productors 
rellevants (França exporta el 4,5% del total mundial de blat de moro i el 9,3% de blat), de 
manera que, en principi, sembla factible reconduir els proveïdors del mercat espanyol.

Pel que fa a l’oli de gira-sol, Espanya manté un dèficit exterior elevat (–338.000 tones en 
la campanya 20212022), i el seu principal proveïdor és Ucraïna (una mica més del 70% 
del total importat el 2020). A nivell global, Rússia i Ucraïna concentren més del 70% de les 
exportacions mundials d’un producte clau per a la indústria agroalimentària. Per tant, en 
aquest cas, no sembla senzill reorientar les importacions cap a altres proveïdors, així que 
l’alternativa seria que la indústria utilitzés altres tipus d’olis vegetals (oliva, colza, soia, etc.) i 
ampliés els possibles proveïdors mundials. No obstant això, cal destacar que, a la indústria 
de transformació, aquests canvis solen ser més a mitjà i a llarg termini. Pel que fa a les altres 
llavors oleaginoses (soia i colza), la situació és ben diferent: la soia és gairebé tota importada, 
mentre que, en el cas de la colza, el sector agrari espanyol és autosuficient (de fet, la seva 
producció ha marcat màxims històrics en les últimes campanyes).

Balanç del mercat de cereals a Espanya
Campanya 20212022, unitats en milers de tones. Dades del juliol del 2022

Blat tou Blat dur Ordi
Blat de 
moro

Sègol Civada Melca Triticale TOTAL CEREALS

Superfície (1.000 ha) 1.854 258 2.528 358 118 507 5 267 5.894

Rendiment (t/ha) 4,1 2,9 3,6 12,3 2,6 2,4 3,8 2,9 4,1

Producció 7.560 744 8.982 4.415 302 1.198 19 784 24.004

Existències inicials 777 81 707 1.214 44 33 27 72 2.954

Importacions 4.600 300 620 8.500 320 110 120 160 14.730

TOTAL DISPONIBLE 12.937 1.124 10.309 14.129 665 1.342 166 1.015 41.688

Consum intern 11.864 700 9.346 12.812 631 1.264 141 975 37.732

Alimentació animal 7.200 40 8.100 10.400 550 1.150 140 930 28.510

Llavors 405 56 455 19 17 69 0 42 1.064

Alimentació humana 4.200 600 10 100 60 35   5.005

Usos industrials 20  750 2.250 2 6   3.028

Pèrdues 39 4 31 42 2 4 1 3 125

Exportacions 300 350 200 220  50 4 8 1.132

TOTAL UTILITZAT 12.164 1.050 9.546 13.032 631 1.314 145 983 38.864

Existències finals 773 74 763 1.097 34 28 22 32 2.823

Balanç comercial (exp.imp.) 4.300 50 420 8.280 320 60 116 152 13.598

Grau d’autosuficiència1 64% 106% 96% 34% 48% 95% 13% 80% 64%

Dependència de les importacions2 39% 43% 7% 66% 51% 9% 85% 16% 39%

Notes: (1) Grau d’autosuficiència = producció/consum intern.
(2) Dependència de les importacions = importacions/consum intern.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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Quant al mercat dels fertilitzants, el sector agrícola espanyol és deficitari, és a dir, depèn 
de les importacions de l’exterior: el dèficit comercial de fertilitzants va assolir els  
2 milions de tones el 2020, i aquí cal destacar el dèficit de fertilitzants complexos (932.000 
tones) i de fertilitzants nitrogenats simples (903.000 tones). Així i tot, la producció domèstica 
de fertilitzants no és menyspreable: el grau d’autosuficiència del sector agrícola (vendes 
de fertilitzants al sector agrícola en percentatge de la producció nacional) va ser del 83% 
el 2020.

Balanç del mercat de llavors oleaginoses a Espanya
Campanya 20212022, unitats en milers de tones. Dades del juliol del 2022

Colza Soia Gira-sol TOTAL OLEAGINOSES

Superfície (1.000 ha) 83 2 626 711

Rendiment (t/ha) 2,6 3,0 1,2 4,1

Producció 217 5 767 989

Existències inicials 6 150 30 186

Importacions 90 3.500 360 3.950

TOTAL DISPONIBLE 313 3.655 1.157 5.125

Consum intern 196 3.524 1.105 4.825

Exportacions 112 11 22 145

TOTAL UTILITZAT 308 3.535 1.127 4.970

Existències finals 5 120 30 155

Balanç comercial (exp.imp.) 22 3.489 338 3.805

Grau d’autosuficiència1 111% 0% 69% 20%

Dependència de les importacions2 46% 99% 33% 82%

Notes: Grau d’autosuficiència = producció/consum intern.
(2) Dependència de les importacions = importacions/consum intern.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Balanç del mercat de fertilitzants a Espanya
Dades del 2020, unitats en milers de tones

Nitrogenats simples Fosfatats simples Potàssics simples Complexos TOTAL FERTILITZANTS

Producció 2.136 212 584 1.327 4.258

Importacions 1.930 297 314 1.511 4.052

TOTAL DISPONIBLE 4.065 509 898 2.838 8.311

Consum intern 2.931 313 302 2.212 5.757

       Vendes agrícoles 2.495 180 295 2.156 5.126

       Usos no agrícoles 436 133 7 56 631

Exportacions 1.027 122 342 580 2.069

TOTAL UTILITZAT 3.957 434 644 2.791 7.827

Existències finals 108 75 254 47 484

Balanç comercial (exp.imp.) 903 176 28 932 1.983

Grau d’autosuficiència1 86% 118% 198% 62% 83%

Dependència de les importacions2 77% 165% 106% 70% 79%

Notes: (1) Grau d’autosuficiència = producció/consum intern.
(2) Dependència de les importacions = importacions/consum intern.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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Al mercat global de fertilitzants, Rússia és el principal exportador mundial, seguit molt 
de prop per la Xina (els dos països concentren el 23% del total). Malgrat aquesta elevada 
concentració al mercat global, els principals proveïdors del sector agrari espanyol són el 
Marroc (el 14% del total de fertilitzants importats per Espanya), Bèlgica (l’11%) i Portugal 
(el 8%). Per tant, en principi, seria possible reorientar el proveïment de fertilitzants cap a 
altres proveïdors. No obstant això, tot i que no sembla que hi hagi d’haver un problema de 
proveïment, sí que s’estan produint importants pressions inflacionistes, unes pressions 
que podrien anar a més arran de l’intens repunt del preu del gas natural, un input essencial 
en l’obtenció de fertilitzants.

En balanç, sembla que no hi ha un risc imminent de desproveïment per al sector agrari 
espanyol derivat de les conseqüències del conflicte a Ucraïna. Malgrat que el sector 
agroalimentari espanyol és molt dependent de les importacions de cereals, d’olis i de 
fertilitzants per cobrir el consum intern, la seva exposició als països en conflicte només 
és preocupant en el cas de les importacions d’oli de girasol, tenint en compte la seva 
forta dependència d’Ucraïna i el fet que l’oferta mundial està molt concentrada als països 
en conflicte, la qual cosa dificulta la possibilitat de buscar altres proveïdors mundials. 
En aquest sentit, la UE ha permès, de manera temporal, l’ús de terres en guaret per a la 
producció de llavors oleaginoses, la qual cosa hauria d’ajudar a augmentar la producció 
europea.8 De fet, segons les estimacions més recents de producció d’oli de girasol a 
la UE, s’assolirien màxims històrics en la propera campanya 20222023, de manera que 
la pròpia Comissió Europea considera que serà suficient per compensar les pèrdues de 
producció a Ucraïna.9

8  Al març del 2022, la 
Comissió Europea va 
introduir una excepció 
per permetre la producció 
de qualsevol cultiu amb 
finalitats alimentàries 
i de pinsos en terres 
en guaret i va propiciar 
un augment de les 
superfícies sembrades 
de proteaginoses en 
la nova campanya de 
comercialització  
2022-2023. 

També es va aprovar 
un paquet excepcional 
de 500 milions d’euros 
als Estats membres 
per donar suport als 
productors més afectats, 
per contribuir a la 
seguretat alimentària 
mundial o per abordar les 
pertorbacions del mercat, 
a causa de l’augment dels 
costos dels inputs o de les 
restriccions comercials.

9  Vegeu l’informe 
«Short-term Outlook for 
EU agricultural markets 
in 2022», Comissió 
Europea (juliol del 2022).

La Comissió Europea ha impulsat 
noves mesures per garantir la seguretat 
alimentària no solament a la regió,  
sinó a nivell mundial

Rússia és el primer exportador mundial de fertilitzants,  
però el desè proveïdor d’Espanya

10 primers exportadors de fertilitzants
% del total d’exportacions mundials de fertilitzants

10 principals proveïdors de fertilitzants d’Espanya
% del total d’importacions de fertilitzants espanyoles
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Portugal
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Nota: Dades del 2020.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’Observatory of Economic Complexity.
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Pel que fa als cereals, la producció de la UE es preveu més baixa del que s’esperava, a 
causa de la sequera en diverses regions productores, i, en qualsevol cas, serà inferior a la 
del 2021 (el –2,5% anual). No obstant això, les existències emmagatzemades contribuiran a 
satisfer les necessitats de consum intern i una part de la demanda d’exportació, que, ateses 
les pressions als mercats mundials, es preveu que es mantindrà elevada.

La guerra a Ucraïna accentua la tendència alcista dels preus de les primeres 
matèries agrícoles als mercats internacionals
En la primera part d’aquest article, hem vist que el risc de desproveïment de determinades 
primeres matèries del camp espanyol és més aviat contingut. Com veurem tot seguit, el 
principal canal d’impacte de la guerra a Ucraïna es produeix a través del fort augment dels 
preus internacionals de les primeres matèries alimentàries. En efecte, al març i a l’abril del 
2022, el seu preu va repuntar el 36,5% i el 32,6% interanual, respectivament, segons l’índex 
del preu de les primeres matèries agrícoles del Banc Mundial, a causa dels temors que les 
exportacions d’aquests països es veiessin afectades per la guerra. El preu dels fertilitzants es 
va encarir encara més (el 137% interanual en la mitjana del març i de l’abril del 2022), ja que 
està molt vinculat al del gas natural.

Els preus de les primeres matèries agrícoles, ja prou 
elevats, van repuntar de forma molt significativa al 
març i a l’abril del 2022. Les cotitzacions van tornar,  
al juliol, a nivells similars als d’abans de la guerra,  
i els futurs apunten a una tendència estable
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L’augment dels preus agrícoles derivat de la guerra a Ucraïna es va produir en un context 
en què les cotitzacions als mercats internacionals ja es trobaven en nivells històricament 
elevats a causa de les conseqüències de la pandèmia de la COVID19 (falta d’oferta per la 
reducció de la producció durant el gran confinament i forta demanda amb la finalització 
de les restriccions vinculades a la pandèmia). En concret, el preu dels aliments va 
avançar el 31% el 2021 (el 30% els cereals, el 42% els olis vegetals i les farines, i el 
20% la resta dels aliments) i el dels fertilitzants, el 80%. Amb aquestes pujades, al final 
del 2021, els preus dels aliments i dels fertilitzants van superar amb escreix els nivells 
prepandèmia.

No obstant això, després de les primeres setmanes de conflicte, els preus de les principals 
primeres matèries agrícoles cotitzades als mercats internacionals han reculat des dels 
màxims assolits a l’abril,10 i els mercats de futurs apunten a una tendència una mica 
més estable i en nivells similars als d’abans de l’esclat de la guerra.11 Així, els mercats 
de futurs anticipen que el preu del blat se situarà al voltant dels 850 dòlars per faneca 
el 2023, un valor una mica més elevat que el del desembre del 2021 (uns 790 dòlars), 
però notablement per sota de les cotitzacions màximes d’enguany (per damunt dels 
1.400 dòlars). S’espera una evolució similar per al preu del blat de moro, tal com es pot 
observar al gràfic de la pàgina següent.

10 Segons l’índex del 
Banc  Mundial, entre 
l’abril i el juliol del 2022, 
els preus dels aliments 
van caure el 12,7%, 
encapçalats pels olis i per 
les farines (el –19,3%) i 
pels cereals (el –12,0%). 
Els preus dels fertilitzants, 
per la seva banda, van 
baixar el 16,4% entre 
l’abril i el juliol.

11  A més de les primeres 
matèries agrícoles, els 
preus dels metalls i dels 
minerals també han 
reculat des dels màxims 
de l’abril. Una notable 
excepció a aquesta 
tendència descendent és 
el preu del gas natural, el 
preu spot i els futurs del 
qual han repuntat durant 
l’estiu per la reducció del 
subministrament des 
de Rússia. Això afegirà 
més pressió sobre el 
preu dels fertilitzants, ja 
que el gas és la principal 
font energètica en la 
producció de fertilitzants 
nitrogenats.

Fort repunt dels preus internacionals dels aliments i dels fertilitzants després de l’inici  
de la guerra a Ucraïna
Índex (100 = 2010) Variació interanual (%)

Notes: L’índex de preus de primeres matèries alimentàries inclou cereals (blat, arròs, blat de moro i sègol), olis vegetals 
i farines (oli de girasol, oli de coco, oli de soia, farina de soia, etc.) i altres aliments (sucre, bananes, carn de bou i de 
pollastre, taronges). Els fertilitzants inclouen nitrogenats, potàssics i fosfats.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Banc Mundial (World Bank Commodity Price Data «The Pink Sheet»).
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Entre els factors que haurien ajudat a moderar el preu de les primeres matèries agrícoles, 
destaca l’acord negociat per les Nacions Unides al final de juliol, que permet que les 
exportacions de grans ucraïnesos surtin del port d’Odessa. També cal esmentar l’augment de 
la producció de gra en economies com els EUA i la millora de les condicions climatològiques 
en zones productores com l’Amèrica Llatina. Aquests esdeveniments recents han rebaixat 
els riscos que es produeixi una crisi alimentària d’abast global i haurien d’ajudar a contenir 
les pressions sobre els preus dels aliments que paga el consumidor final. No obstant això, 
l’impacte de l’encariment de les primeres matèries agrícoles sobre el procés de formació 
de preus al llarg de la cadena alimentària encara podria perdurar alguns trimestres més, un 
aspecte que analitzem tot seguit.

Els mercats de futurs anticipen que els preus dels cereals tendiran a moderar-se

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.
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L’augment dels preus de les primeres matèries alimentàries als mercats 
globals i la seva transmissió a través de la cadena alimentària fins al 
consumidor final a Espanya
L’encariment de les primeres matèries alimentàries a escala global està repercutint 
intensament sobre els preus de consum dels aliments que afronten les llars espanyoles. 
Però com es transmeten les pujades de preus a través de la cadena alimentària fins a 
arribar al consumidor final? Per aclarir aquesta qüestió, hem desenvolupat un model 
economètric de vectors autoregressius (VAR)12 que permet mesurar la intensitat i 
la durada de la translació dels preus a través de les baules que conformen la cadena 
alimentària. Per al cas de la UE, l’anàlisi s’ha de realitzar amb els preus interns del mercat 
únic d’aquestes primeres matèries, que ja incorporen l’efecte de la Política Agrícola 
Comuna (PAC).13

L’encariment dels preus de les primeres matèries 
alimentàries es va filtrant de forma progressiva 
a les diferents baules que conformen la cadena 
alimentària fins a arribar al consumidor final. La PAC 
exerceix un paper amortidor dels preus agrícoles
dins el mercat únic

12 L’anàlisi d’aquesta 
secció està basada en 
l’article «El aumento de 
los precios de las materias 
primas alimenticias y su 
traslación a los precios de 
consumo en el área del 
euro», Fructuoso Borrallo, 
Lucía Cuadro-Sáez i Javier 
J. Pérez, Banc d’Espanya 
(juliol del 2022).

13  La PAC inclou un 
conjunt d’intervencions 
(subvencions directes, 
mecanismes de suport 
als preus i preus 
mínims garantits) que 
afecten els preus de 
les primeres matèries 
agrícoles a la UE. Una 
conseqüència de la PAC 
és que, històricament, la 
volatilitat dels preus de 
referència de les primeres 
matèries alimentàries a 
la UE ha estat inferior a la 
dels preus internacionals.

Transmissió de preus a través de la cadena alimentària

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de CaixaBank.

Mercats 
internacionals

Unió Europea: 
mercat únic 
(PAC)

Espanya:  
preus rebuts  
pels agricultors

Espanya: preus 
pagats pel 
consumidor final
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El següent gràfic mostra l’impacte d’un xoc sobre la taxa de variació dels preus de les primeres 
matèries alimentàries a la UE sobre els preus pagats pel consumidor (IPC d’aliments).14 Els 
resultats revelen que un augment transitori de 10 p. p. en la taxa de variació dels preus de 
les primeres matèries alimentàries a la UE repercuteix en una pujada de 2,3 p. p. sobre l’IPC 
d’aliments al cap de 12 mesos, la qual cosa implica un augment de 0,5 p. p. de la inflació total 
d’Espanya.15

Agroalimentari

En els propers mesos, la moderació  
dels preus agrícoles internacionals hauria 
d’ajudar a reduir la pressió sobre el preu 
final dels aliments

14  L’anàlisi s’efectua per 
cinc grups d’aliments 
de forma desagregada 
(cereals, lactis, carn, olis 
i sucre), i els resultats 
s’agreguen utilitzant els 
pesos en l’IPC.

15  El mateix augment 
transitori de 10 p. p. en 
la taxa de variació dels 
preus de les primeres 
matèries alimentàries a 
la UE té un impacte de 
2,6 p. p. sobre els preus 
rebuts pels agricultors.

Augment transitori de 10 p. p. en la taxa de variació 
dels preus de les primeres matèries agrícoles a la UE

Notes: El gràfic representa la resposta agregada al llarg del temps de la variació interanual del component de l’IPC dels aliments 
a Espanya davant un augment de 10 p. p. en els preus de les primeres matèries d’un conjunt d’aliments (cereals, carn, lactis, 
oli i sucre). Aquests preus són els interns de la UE, llevat del sucre, i provenen de la Comissió Europea (DG AGRI). El període 
d’estimació és de l’abril del 2005 al febrer del 2022. Les bandes representades per les línies de punts recullen els intervals de 
confiança al 90% de probabilitat. Anàlisi basada en «El aumento de los precios de las materias primas alimenticias y su traslación a 
los precios de consumo en el área del euro», Fructuoso Borrallo, Lucía CuadroSáez i Javier J. Pérez, Banc d’Espanya, juliol del 2022.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de l’INE i de la Comissió Europea.
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Equipats amb aquestes sensibilitats, tot seguit simulem com hauria evolucionat l’IPC dels 
aliments sense els xocs sobre les primeres matèries des del gener del 2021. Segons les nostres 
estimacions, els preus dels aliments haurien crescut el 2,7% entre el gener del 2021 i el juliol 
del 2022, un avanç notablement inferior al 13,0% observat en aquest període.16 Per tant, es 
pot concloure que la major part de l’increment del preu dels aliments a Espanya és atribuïble 
al xoc extern provocat per l’increment del preu de les primeres matèries agrícoles. En els 
propers mesos, la moderació dels preus agrícoles internacionals hauria d’ajudar a reduir la 
pressió sobre el preu final dels aliments, tot i que el fort augment del preu de l’energia, i 
especialment del gas, actuarà en sentit contrari.

Informe Sectorial
2n semestre 2022

16  Per a més detalls, 
vegeu el Focus  
«L’exposició de la cistella 
de consum espanyola als 
preus internacionals de 
les primeres matèries 
agrícoles», a l’IM09/2022.
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CULTIU PER REGIONS

EL SECTOR DELS CÍTRICS A ESPANYA
Vitamina C per a la indústria fructícola

(IGP) de cítrics: clementines 
(varietats fina, hernandina 
i clemenules) de les Terres 
de l’Ebre (Catalunya) i cítrics 
valencians (30 varietats).

INDICACIONS 
GEOGRÀFIQUES 
PROTEGIDES2

24

DIMENSIÓ REDUÏDA 
DE LES EXPLOTACIONS 
I CONCENTRACIÓ 
GEOGRÀFICA ELEVADA  

54.418  
explotacions citrícoles amb  
una dimensió mitjana molt baixa.

Nota: Dades del 2021, llevat que s’indiqui el contrari.  
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,  
de Datacomex, de Cajamar i de la FAO.

FORTALESES 
I FEBLESES

Espanya té una producció 
de cítrics molt valorada per 
la seva alta qualitat i per 
les seves característiques 
saludables.

Competència de tercers 
països (per exemple, Sud
àfrica), agreujada pels 
acords comercials signats 
per la UE.

Elevada concentració 
geogràfica de les 
exportacions als nostres 
socis de la UE.

Potencial de penetració  
en altres mercats.

PAPER MOLT DESTACAT  
A NIVELL MUNDIAL
SUPERFÍCIE CONREADA

6è 
lloc  mundial, amb 307.343 
hectàrees (al voltant del 
3% del total mundial).

 Gairebé el 50% de la superfície  
es destina a la taronja.  

 Els cítrics ocupen l’1,8%  
de la superfície total (el 5,8%  
dels cultius llenyosos),  
el 93% és de regadiu. 

PRODUCCIÓ
 6è productor mundial, amb   

7 milions de tones (al voltant  
del 4% del total mundial) en  
la campanya 20202021.

2n  lloc mundial en   
citricultura ecològica, 
amb 19.844 hectàrees  
i 417.211 tones.  
(Dades del 2020)

EXPORTACIONS

1r   exportador mundial,  
amb 3,7 milions  
de tones i 3.578  
milions d’euros.

 3.369 milions d’euros (el  
0,28% del PIB) de superàvit 
comercial.

CONSUM ELEVAT  
DE LES FAMÍLIES
 Els cítrics són la fruita fresca  

més comprada per les llars  
(el 25,7% del volum total).

 Amb la pandèmia, el seu 
consum es va disparar el 2020 
fins als 26,79 kg per persona, la 
xifra més alta en quatre anys. Per 
la seva banda, es van reduir les 
exportacions (el –4,8% en volum), 
tot i que van augmentar en valor el 
12,4%, pel repunt dels preus.

 El 2021, el consum per capita es 
va normalitzar i les exportacions 
van recular, tant en volum (el 
–2,8%) com en valor (el –3,9%).

LA COMUNITAT VALENCIANA  
concentra el 52%de la superfície i 
el 47% de la producció (sobretot, 
cítrics petits i taronja dolça); 

ANDALUSIA el 33% de la  
producció (sobretot, taronja), i 

MÚRCIA el 17% (principalment, 
llimona i aranja).
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Sector citrícola

El sector citrícola és un dels més importants del sistema agroalimentari 
espanyol i líder destacat als mercats internacionals d’exportació. Carac 
teritzat per l’atomització de les explotacions, amb les consegüents 
dificultats per a la seva modernització, ha d’afrontar reptes i desafiaments 
importants. En particular, la forta competència de països tercers, en 
un moment d’intens repunt dels costos de producció, accentuat per 
la sequera prolongada i per la guerra a Ucraïna. En tot cas, ateses les 
xifres, la citricultura espanyola continua sent la més competitiva del 
món, gràcies al distintiu, guanyat a pols, de producte de la més alta 
qualitat i amb les màximes garanties sanitàries.

Cítrics: un sector 
capdavanter,  
malgrat el context 
complicat

Espanya, l’«horta d’Europa»
El sector hortofructícola espanyol és un dels més importants del món: ocupa la vuitena 
posició a nivell global i la primera a la UE, amb gairebé dos milions d’hectàrees destinades 
a aquests cultius i amb una producció de més de 28 milions de tones, que supera els 15.100 
milions d’euros.17 És la producció més important del sector agroalimentari espanyol i 
concentra el 50% de la producció vegetal i el 30% de la producció de la branca agrària 
(dades del 2020).

17  MAPA (2021), 
«Encuesta sobre 
superficies y 
rendimientos de cultivos 
(ESYRCE)», i MAPA 
(2021), «Cifras del Sector 
de Frutas y Hortalizas», 
actualitzat el 2020.
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L’horta es caracteritza per la gran diversitat de cultius que s’estenen per tot el territori, tant 
a l’aire lliure com en hivernacle, en secà o en regadiu. També destaca el paper que juga el 
model cooperatiu, molt estès dins aquest sector.18

18  El 23% de les 
cooperatives 
agroalimentàries a 
Espanya s’enquadren  
al sector hortofructícola, 
la producció del qual,  
en termes de facturació 
directa, amb el 31%  
del total, és el més 
important dins  
el cooperativisme. 
OSCAE (2022), «El 
cooperativismo 
agroalimentario español. 
Informe 2021», 
Cooperatives 
Agroalimentàries 
d’Espanya.

Producció de fruites i d’hortalisses al món

Resta 33,9%

EUA 2,8%

Turquia 2,5%

Brasil 2,4%

Mèxic 1,9%

Indonèsia 1,7%

Espanya 1,6%

Xina  
41,1%

Índia  
12,1%

Nota: Dades en volum del 2020.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la FAO.

Producció de fruites i d’hortalisses a Espanya per cultius

Notes: Dades en volum del 2020. (*) Raïm de taula i fruites tropicals.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Cítrics 
21,8%

Fruita dolça
10,3%

Patata 
7,9%

Fruits de closca 1,6%

Plàtan 1,4%

Resta* 1,8%

Hortalisses 
55,2%
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Es tracta d’un sector amb una forta orientació exportadora, ja que destina als mercats 
exteriors al voltant del 50% de la producció, i, en alguns casos, arriba fins i tot a superar 
el 70%, com les hortalisses d’hivernacle (tomàquet, pebrot i cogombre), l’enciam o la 
llimona.

Espanya és el primer exportador de fruites i hortalisses de la UE i tercer del món, per 
darrere de la Xina i dels EUA. En els últims anys, les exportacions han mostrat una 
evolució molt positiva i han vorejat els 14,7 milions de tones el 2021, molt a la vora del 
màxim històric del 2019, amb un valor superior als 17.600 milions d’euros. Els principals 
productes exportats són les hortalisses d’hivernacle, els cítrics (sobretot, taronja), el 
préssec i la nectarina, i la principal destinació és la UE, que rep més del 90% de les 
nostres exportacions, sobretot Alemanya i França. 

El saldo de la balança comercial és molt positiu: l’any passat, va assolir un superàvit de 
12.907 milions d’euros, equivalents a l’1,1% del PIB. Malgrat que aquest saldo gairebé s’ha 
duplicat en l’última dècada, ha anat perdent pes en el superàvit agroalimentari total, en 
favor d’altres productes que han tingut una evolució més dinàmica, principalment la carn 
i, en menor mesura, les begudes.
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El sector citrícola a Espanya
Dins les fruites i hortalisses, els cítrics se situen entre els productes més rellevants, tant pel 
volum de producció com per la comercialització. Espanya, amb una superfície de 307.343 
hectàrees i una producció d’uns 7 milions de tones anuals,19 és líder a la UE, amb gairebé el 
56% de la producció total, molt per davant d’Itàlia i de Grècia.20 Un esment especial mereix 
la citricultura ecològica, en clara expansió: en els cinc últims anys, la superfície ha crescut 
gairebé el 95% i representa ja el 3% de tota la superfície ecològica i el 6,5% de la superfície 
total destinada als cítrics.21

19  MAPA (2021), 
«Encuesta sobre 
superficies y 
rendimientos de cultivos 
(ESYRCE)», i MAPA 
(2022), «Desarrollo de 
la campaña de cítricos 
2021/22». Les taronges 
representen gairebé la 
meitat de la producció de 
cítrics, per davant de les 
mandarines (el 33%), de 
les llimones (el 16%)  
i de les aranges (l’1%).

20  Cajamar (2022), 
«Observatorio sobre el 
sector agroalimentario 
español en el contexto 
europeo. Informe 2021». 
No obstant això, aquesta 
xifra ha caigut en els 
últims anys (el 2016, es 
va arribar a situar en el 
63,5%).

21  MAPA (2021), 
«Análisis de la 
caracterización y 
proyección de la 
producción ecológica 
en España en 2020». 
Destaca, en especial, 
la llimona ecològica, 
amb gairebé 173.000 
tones el 2020, el 14% 
de la producció total 
de llimona a Espanya 
i el 41,5% dels cítrics 
ecològics. El contracte 
tipus de llimones 
ecològiques és l’únic 
homologat a Espanya 
per a un producte 
orgànic. AILIMPO (2022), 
«Memoria 2021».

El sector citrícola compta amb 54.418 explotacions (el 5,9% del total), amb una superfície 
agrícola utilitzada (SAU) de 288.365 hectàrees (l’1,2% del total), la qual cosa representa una 
dimensió mitjana molt baixa (poc més de 5 hectàrees). De fet, és un dels sectors agraris 
amb menys superfície mitjana, només per davant de les fruites tropicals,22 un factor que en 
condiciona la viabilitat, en la mesura que limita les millores en la productivitat, ja que dificulta 
l’adopció de tecnologia i la modernització. Així mateix, és el sector agrari més envellit, amb 
una edat mitjana dels titulars de 65,8 anys, i un dels més feminitzats (el 37% dels titulars són
dones).

22  INE (2022), «Censo 
Agrario 2020», i MAPA 
(2020), «Ficha Sectorial 
por Orientación Técnico-
Económica (OTE), 
Cítricos (datos de 2018)».

Producció de cítrics al món

Nota: Dades en volum del 2020.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de la FAO.

EUA 4,5%
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Mèxic 5,6%
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Xina  
27,8%

Brasil 
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Índia  
8,8%

Egipte 2,8%

Resta 31,2%



29

Informe Sectorial
2n semestre 2022

Els cítrics es consumeixen, principalment, en fresc, un cop seleccionats, classificats, 
rentats i empaquetats,23 de manera que la seva cadena de valor va des de la producció i la 
comercialització en origen (central hortofructícola) fins a la  comercialització en destinació 
(majoristes, central de compra i plataforma de distribució) i la venda final en botiga.24 Un 
dels problemes als quals s’enfronta la citricultura espanyola és el baix nivell d’integració 
a nivell productiu i de comercialització, la qual cosa condueix a escasses innovacions 
organitzatives i en l’estructura de la cadena de valor i a l’acumulació d’ineficiències 
productives i comercials que en penalitzen la posició competitiva; tot això en un context de 
forta competència de països tercers i amb un encaix complicat dels acords comercials de la 
UE, com veurem més endavant.25

23  En menor mesura, es 
consumeixen, mitjançant 
un procés industrial 
de transformació i de 
preparació, en forma 
de suc o melmelades; a 
més a més, l’escorça té 
aplicacions industrials 
i es pot destinar a la 
fabricació de pinsos.

24  Gairebé la tercera 
part de les taronges, 
que representen el 64% 
dels cítrics consumits 
per les llars, es compren 
en supermercats i en 
autoserveis, seguits  
de prop per les botigues 
tradicionals. MAPA 
(2022), «Informe anual 
de consumo alimentario 
2021».

25  Cajamar (2020),  
«Una hoja de ruta para 
la citricultura española». 
En un mercat competitiu 
i madur com el dels 
cítrics, la viabilitat depèn 
d’avantatges competitius 
de costos (associats a la 
dimensió) o de qualitat 
i servei (vinculats a la 
professionalitat i a la 
disponibilitat de capital). 
En aquest sentit, en 
els últims anys, hem 
assistit a tres canvis 
importants entre els 
comercialitzadors del 
sector: la concentració, 
l’entrada en la producció 
(integració vertical de la 
producció cap al mercat) 
i la incorporació dels 
fons d’inversió. Mercasa 
(2021), «Panorama 
general de los cítricos  
en España». 

El sector citrícola s’enfronta a una situació 
complicada, per la competència creixent, 
per l’afebliment de la demanda i pel fort 
repunt dels costos
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Quan la demanda s’ha anat normalitzant, després de superar el més dur de la pandèmia,26 les 
cotitzacions dels cítrics han mostrat una tendència a la baixa i han reprès el comportament 
negatiu del període preCOVID. La campanya actual s’està desenvolupant en un escenari molt 
complex, per la paralització de l’activitat a causa de la vaga del transport en l’arrencada de l’any; 
per l’elevat nivell d’existències procedents d’altres països, sobretot de l’Argentina i de Sudàfrica 
(accentuat pels retards derivats dels problemes logístics al comerç mundial); per la feblesa de 
la demanda de la UE, i per l’encariment dels costos (fertilitzants, combustibles), agreujat per la 
guerra a Ucraïna.27 A tot plegat s’afegeixen la recuperació de la producció nacional, les altes 
temperatures, que en desincentiven el consum, i altres factors de caràcter més estructural, en 
especial la major competència de productes substitutius de la taronja, que, tradicionalment, era 
la fruita per excel·lència en els mesos freds de l’any.28

La competència amenaça la nostra posició de lideratge  
en el comerç internacional
Espanya és el principal exportador mundial de cítrics, amb gairebé 4 milions de tones a 
l’any, al voltant de la quarta part de les exportacions mundials. Gairebé el 60% de la nostra 
producció es destina al mercat exterior, percentatge que s’aproxima al 80% en el cas de 
l’aranja. Els cítrics ocupen el segon lloc entre les exportacions agroalimentàries del nostre 
país, només per darrere de la carn de porcí; es venen a gairebé 90 països, tot i que s’observa 
una concentració elevada de les vendes als nostres socis de la UE, que van absorbir més 
del 86% del volum venut el 2021 (un pes que, fins i tot, s’ha incrementat en els últims anys, 
gairebé 2 punts des del 2010), amb Alemanya i França com a destinacions destacades (el 
29,5% i el 21,5%, respectivament). Malgrat tot, si ho comparem amb altres exportadors de 
cítrics, Espanya presenta una elevada diversificació geogràfica en les vendes a l’exterior, amb 
l’excepció de Sudàfrica.

26  Gràcies a l’etiqueta 
«saludable» (la gran 
aportació de vitamina 
C és fonamental per 
reforçar el sistema 
immunològic), el 2020, 
les llars van augmentar 
el consum de cítrics de 
manera excepcional, de 
manera que es va trencar 
la tendència descendent 
dels anys anteriors.

27  MAPA (2022), 
«Desarrollo de la 
campaña de cítricos 
2021/22».

28  Cajamar (2022), 
«Cítricos, no solo 
la competencia de 
Sudáfrica hunde los 
precios de la naranja. 
Análisis de mercados».
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L’elevada dependència del mercat europeu (si incloem el Regne Unit, tercera destinació de 
les exportacions, s’arriba al 94%) pot ser un factor de risc.29 En canvi, un factor positiu és 
la proximitat al consumidor final, un element que facilita el transport dels productes més 
delicats (bio, residu zero o sense tractament); a més a més, les normes fitosanitàries són 
més exigents a Europa, la qual cosa garanteix productes de qualitat, sostenibles i sans.

Les exportacions de cítrics es van reduir el 2021, després de l’extraordinària dada de 
l’any anterior, condicionada per la pandèmia. El valor de les exportacions es va reduir 
l’any passat el 3,9%, arran del descens del preu mitjà d’exportació (el –1,2%) i de les 
vendes en volum (el –2,8%). Això representa una correcció després de la dada històrica 
de l’any anterior, quan van anotar un creixement del 12,4%, el més intens en gairebé 
dues dècades, gràcies al fet que el preu mitjà es va disparar el 18,1%, a conseqüència 
de l’embranzida de la demanda i a l’escassetat de producte durant els mesos més durs 
de la COVID19.

29  Cajamar (2022), 
«Análisis de las 
exportaciones 
agroalimentarias 2021».

Els cítrics espanyols es veuen desplaçats  
als mercats mundials pels seus  
principals competidors, sobretot  
Sud-àfrica
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En general, en els últims anys, s’observa una tendència decreixent en les exportacions de 
cítrics en volum (el –11,4% el 20152021), la qual cosa es tradueix en una pèrdua de pes en 
el comerç mundial, tal com s’observa al següent gràfic. No obstant això, en termes de valor, 
les vendes s’han incrementat el 8,2% en aquest període, gràcies a l’intens creixement del 
preu mitjà (el 22,1%).30

30  Una explicació 
d’aquesta divergència 
podria ser l’aposta 
per una producció de 
qualitat, amb productes 
prèmium o ecològics. 
Alimarket (2021), «Frutas 
y hortalizas.  
La sostenibilidad como 
nuevo paradigma 
productivo».

Al mercat global de cítrics, destaca en especial el notable dinamisme de les exportacions 
de Sudàfrica, que anoten un creixement del 45% des del 2015, de manera que, de 
passada, s’ha  convertit en el principal proveïdor de cítrics d’Espanya (sis anys abans 
ocupava el quart lloc, per darrere de l’Argentina, de Portugal i de França).31 A la UE, Sud
àfrica és el primer proveïdor extracomunitari de cítrics, amb gairebé el 40% del total, 
seguida, a gran distància, per Egipte, per Turquia i pel Marroc.

La intensa penetració de productes provinents de fora d’Europa és un risc evident per 
als cítrics espanyols. Les autoritats són conscients d’aquesta situació, i, en aquest sentit, 
el Pla de Mesures del MAPA per al sector citrícola, adoptat el 2 d’abril del 2019, estableix 
com a mesura 5.3 el seguiment reforçat de les importacions de cítrics de la UE, per 
controlar de manera exhaustiva els volums de cítrics importats i els seus principals 
orígens.32

31  Entre el 2015 i el 2021, 
les importacions de 
cítrics sud-africans s’han 
triplicat amb escreix, 
fins a superar les 57.700 
tones, el 20,9% del total, 
en relació amb el 8,3% 
que representaven el 
2015.

32  Per a més informació, 
vegeu MAPA, Boletines 
de Seguimiento 
Reforzado de 
Importaciones de 
Cítricos.

2015 2021

Malgrat que mantenen el lideratge, els cítrics espanyols  
perden terreny al món
Exportacions de cada país (% del total d’exportacions mundials)

Nota: Dades en volum.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Trade Map.
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En conseqüència, els cítrics espanyols han perdut quota en les importacions de la UE 
(7 punts entre el 2015 i el 2021), en favor de competidors, alguns comunitaris (Grècia i, 
sobretot, els Països Baixos), però especialment extracomunitaris (Sudàfrica i Egipte), en 
relació amb els quals Espanya ha anat perdent competitivitat al mercat europeu. En tot 
cas, Espanya, amb el 40% de les adquisicions, continua sent el principal subministrador de 
cítrics de la UE.33

En general, com s’observa al gràfic de la pàgina següent, els mercats europeus, principals 
destinacions de les nostres exportacions, mostren un cert «esgotament» (llevat de Portugal), 
de manera que el sector hauria de buscar alternatives i de millorar el posicionament en 
altres mercats més dinàmics amb una demanda creixent.34

33  Dins la UE se situen 
per darrere, a distància, 
els Països Baixos (com a 
reexportador, ja que no 
és productor), Alemanya 
i Grècia. Pel que fa als 
països extracomunitaris, 
destaquen Sud-àfrica, 
Egipte i Turquia. 

34  MAPA (2019), 
«Estudio comparativo de 
los costes de producción 
de naranja, almendra, 
melocotón y tomate 
entre países productores 
y el análisis de impacto 
de los acuerdos de libre 
comercio en el marco de 
la elaboración del plan 
estratégico de la PAC».

Els cítrics espanyols perden terreny a Europa
Variació (%)

Notes: Dades en volum. Variació acumulada 20152021.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Datacomex i d’Eurostat.

Nota: Dades del 2021.
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Dins Europa, per exemple, la penetració dels cítrics espanyols està augmentant amb força 
a Finlàndia: amb un augment de les exportacions cap a aquest país el 20152021 pròxim 
al 65% en volum, en l’actualitat ocupa el lloc número 11 entre les principals destinacions. 
Per la seva banda, fora de la UE, destaca el Canadà, amb un augment en aquest període 
del 14,4% (13è en el ranking). Les exportacions extracomunitàries són clau, perquè ens 
permeten reduir la nostra dependència d’uns mercats ja madurs, però en els quals cada 
dia és més complicat assegurar la rendibilitat.

L’impacte de la política comercial de la UE
Algunes veus (associacions professionals) assenyalen que, rere la pèrdua de protagonisme 
dels cítrics espanyols a Europa, pot haverhi la política comercial de la UE, que, en 
facilitar les importacions procedents de tercers països competidors d’Espanya, genera 
un desequilibri al mercat comunitari. Aquesta situació s’agreuja perquè les importacions 
no estan sotmeses als mateixos requisits de producció i de traçabilitat, mediambientals i 
socials que les produccions comunitàries.

En el seu compromís amb l’obertura comercial com a eina per al desenvolupament dels 
països,35 la UE té signats prop de 80 acords amb països de tot el món, en virtut dels quals 
les empreses de la UE i dels països socis gaudeixen de condicions més avantatjoses 
que les ofertes en el marc de l’Organització Mundial de Comerç (OMC): aranzels reduïts 
o nuls, procediments duaners més senzills i ràpids, reconeixement de certificats de 
producte, etc.

35  L’article 133 del 
Tractat de la Unió 
Europea estableix 
la Política Comercial 
Comuna (PCC), l’objectiu 
de la qual és afavorir 
el desenvolupament 
del comerç mundial, la 
supressió progressiva de 
les restriccions al comerç  
internacional i la reducció 
dels obstacles al comerç. 
La PCC estableix Acords 
de Lliure Comerç (ALC), 
Sistemes de Preferències 
Generalitzades (SPG) 
i Acords d’Associació 
Econòmica (AAE).

Exportacions de cítrics al top 10 de destinacions
Variació anual mitjana en valor (%)

Notes: La dimensió de les bombolles indica el pes de les exportacions sobre el total. Dades mitjanes del 2015 al 2021.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Datacomex.
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No obstant això, les exportacions extracomunitàries espanyoles, com les de la resta de 
països membres, es negocien bilateralment; és a dir, la globalització creixent del mercat 
de la UE no va acompanyada d’una obertura real de nous mercats per als productors 
comunitaris.36 Des del sector es ve alertant d’aquesta situació i s’exigeix que, abans de 
l’aprovació dels tractats comercials, es tinguin en compte les relacions bilaterals de cada 
país per aplicar una reciprocitat (les anomenades «clàusules mirall»), en particular pel que 
fa a les barreres aranzelàries o fitosanitàries, de manera que els acords amb tercers països 
recullin els estàndards europeus.

36  La UE és, de facto, 
l’única zona del món 
que no aplica protocol 
d’importació a cap país 
ni producte sempre que 
compleixin les normes 
internacionals de comerç. 
A això s’afegeix que, en 
algunes ocasions, els 
protocols són diferents 
per als diversos tipus 
de cítrics i, en casos 
extrems, distingeixen, 
fins i tot, per varietats 
dins les diverses 
famílies. Mercasa (2021), 
«Panorama general de 
los cítricos en España».

Els acords entre la UE i tercers països 
exportadors de cítrics són un avantatge 
competitiu per a aquests països enfront 
dels productes espanyols



Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, de Datacomex, de la Seguretat Social i del Banc d’Espanya.

Notes: Per als indicadors marcats amb (*), el valor del 2022 correspon a la variació acumulada de l’any fins a l’última dada disponible. Per a la resta d’indica
dors, es mostra la variació interanual de l’última dada disponible. Els indicadors de demanda són a preus constants.

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

Mitjana 
2000-2007

Mitjana 
2008-2014

Mitjana 
2015-2019 2020 2021 2022 Data de  

l’última dada

Indicadors d’activitat
PIB total economia 3,7 1,0 2,8 10,8 5,1 6,3 2T 2022

VAB sector primari 1,4 0,6 2,1 4,3 3,7 2,9 2T 2022

VAB indústria agroalimentària 3,6 2,8 0,8    2019

Renda agrària (preus corrents) 3,0 2,1 3,6 1,4 2,3  2021

Índex de producció industrial: indústria manufacturera juny22 1,4 4,8 2,4 10,3 8,3 3,0 (*) juny22

Índex de producció industrial: alimentació 1,7 0,0 1,2 4,8 4,2 3,4 (*) juny22

Índex de producció industrial: begudes 2,3 1,7 0,4 9,0 12,3 5,0 (*) juny22

Índex de la xifra de negocis: indústria manufacturera juny22 5,5 3,1 3,0 12,0 16,0 23,5 (*) juny22

Índex de la xifra de negocis: alimentació 4,1 1,1 2,8 2,0 8,3 17,7 (*) juny22

Índex de la xifra de negocis: begudes 4,6 1,2 2,1 16,2 12,9 20,3 (*) juny22

Indicadors de demanda
Índex de vendes al detall: total economia 2,8 4,0 2,3 5,9 3,1 1,0 (*) jul.22

Índex de vendes al detall: alimentació 1,5 2,0 1,1 0,3 0,8 1,3 (*) jul.22

Despesa en alimentació 2,6 2,1 0,4 4,6 2,8  2021

Pes de la despesa en alimentació (%) 14,7 15,1 15,1 17,9 16,3  2021

Mercat laboral
Afiliats total economia 3,5 2,1 3,1 2,1 2,5 3,5 ag.22

Afiliats sector primari 1,4 0,6 0,4 1,6 0,3 3,3 ag.22

Afiliats indústria agroalimentària  0,8 2,9 1,0 2,0 3,0 ag.22

Ocupats total economia 4,3 2,4 2,7 2,9 3,0 4,0 2T 2022

Ocupats sector primari 1,5 2,3 1,6 4,0 4,9 2,7 2T 2022

Ocupats indústria agroalimentària  1,0 1,5 0,0 2,7 7,4 2T 2022

Finançament
Saldo viu de crèdit al sector primari 9,9 5,0 3,9 4,0 3,0 2,3 1T 2022

Taxa de morositat del sector primari (%) 1,3 7,4 7,8 5,5 5,2 5,2 1T 2022

Saldo viu de crèdit a la indústria agroalimentària 10,4 1,8 4,4 2,9 0,1 2,6 1T 2022

Taxa de morositat de la indústria agroalimentària (%) 1,6 7,1 6,0 4,2 3,8 3,8 1T 2022

Sector exterior
Exportacions agroalimentàries 6,3 6,0 5,6 4,0 11,2 7,4 (*) juny22

Exportacions sector primari 4,7 5,1 5,3 3,5 8,8 6,8 (*) juny22

Exportacions indústria agroalimentària 7,3 6,6 5,7 4,2 12,6 7,8 (*) juny22

Importacions agroalimentàries 6,7 2,0 4,5 5,6 15,8 30,2 (*) juny22

Importacions sector primari 5,2 2,2 4,5 3,8 15,8 32,6 (*) juny22

Importacions indústria agroalimentària 7,6 1,8 4,5 6,5 15,9 28,9 (*) juny22

Saldo agroalimentari (% del PIB) 0,1 0,4 1,0 1,6 1,5 1,3 (*) 2T 2022

Saldo sector primari (% del PIB) 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,4 (*) 2T 2022

Saldo indústria agroalimentària (% del PIB) 0,1 0,2 0,6 1,0 1,0 0,9 (*) 2T 2022

Agroalimentari
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L’Informe Sectorial i la resta de publicacions de CaixaBank Research estan 
disponibles a la web: www.caixabankresearch.com. Mitjançant els nostres 
estudis, intentem estimular el debat i l’intercanvi d’opinions entre tots els 
sectors de la societat i afavorir la divulgació dels temes clau de l’entorn 
socioeconòmic del nostre temps.

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

ICDS 2020
Índex que mesura el grau 
de digitalització de les 
empreses espanyoles en
relació amb la frontera 
tecnològica europea.

IS INDÚSTRIA 
MANUFACTURERA
Seguiment de la indústria 
manufacturera espanyola 
i del sector de l’automòbil, 
a partir de l’anàlisi dels 
principals indicadors 
econòmics.

INFORME DE CONSUM
Anàlisi de la recuperació del 
consum a Espanya el 2021,  
un cop superat l’impacte
de les restriccions a causa  
de la pandèmia.
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IS TURISME  
Seguiment semestral del 
sector turístic espanyol, 
a partir de l’anàlisi dels 
principals indicadors 
econòmics i del big data.

Turisme
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1r semestre 2022 Recuperació més  
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Situació i perspectives: 
un any incert però  
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L’oferta turística  
serà sostenible  
o no serà

IS COMERÇ AL DETALL
Seguiment del comerç al detall 
a Espanya, amb èmfasi en les 
perspectives del consum, de 
l’e-commerce i de la inversió 
immobiliària detallista.

Una gran transformació per  
combatre els efectes de la pandèmia
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Comerç al detall
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DOSSIER:
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espanyola, resiliència  

i perspectives 
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e-commerce: un 
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IS IMMOBILIARI
Seguiment semestral del 
sector immobiliari espanyol, 
a partir de l’anàlisi dels 
principals indicadors 
econòmics i del big data.

Immobiliari
Informe Sectorial

2n semestre 2022 La tendència alcista de  
l’habitatge tendirà a moderar-se

On creix més el  
preu de l’habitatge  

a Espanya?

La fortalesa de la demanda 
estrangera d’habitatge  
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recorregut a llarg termini

Quant pot durar la  
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sector immobiliari?

Avaluem el risc  
de bombolla 

immobiliària als 
mercats desenvolupats
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Sigues part de l’agricultura del futur

A CaixaBank volem donar suport a totes les persones que transformeu el 
sector agroalimentari. Per això, hem creat l’ecosistema d’innovació agro 
més gran, amb què podrem posar en marxa nous projectes de digitalització, 
donar un impuls a joves i dones a través de la innovació i oferir accés als fons 
NextGenerationEU per a una agricultura sostenible.

Entra a qualsevol de les nostres més de 1.600 oficines, que compten amb 
més de 3.000 gestors especialitzats, o a CaixaBank.cat/agrobank i sigues part 
de la nova era del món agro.
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