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ECONOMIA CATALANA
Catalunya va tenir un superàvit comercial amb la resta d’Espanya de 17.900
milions d’euros l’any 2016

Les xifres de vendes de les empreses de Catalunya amb
els principals mercats de la resta del món són: França
(9.900 M€), Alemanya (6.935 M€), Itàlia (4.919M€), Portugal (4.086M€) Regne Unit (3.714M€) Suïssa (1.981M€),
Holanda(1.952M€), EEUU (1.775M€), Bèlgica (1.377M€),
Xina (1.050 M€) i Rússia (732M€).
La xifra de superàvit comercial amb la resta d’Espanya
del 9% del PIB català constrasta amb l’important dèficit
comercial amb la resta del món de 12.683 milions d’euros. Això posa de relleu que les empreses catalanes
tenen una major dificultat per vendre fora que dins d’Espanya. I cal veure les dues parts de la balança comercial. Venem molt a l’exterior, però encara en comprem
més. Si fem els càlculs del dèficit comercial de Catalunya amb la resta del món, arribem a una taxa negativa del
6% del PIB, la qual cosa ens posa dins d’Europa al nivell
de Grècia (amb un -10,6%) o Portugal (-5,8%).
Amb aquestes dades, podem fer una comparació de la
importància dels diferents mercats per a les empreses
catalanes: el primer destí de totes les nostres vendes és
Aragó, seguida de França, Alemanya, València, Itàlia,
Madrid, Portugal, Regne Unit, Andalusia, Illes Balears,
Castella-La Manxa, País Basc, Cantàbria.
Ara per ara, per a les nostres empreses té més importància el mercat de Cantàbria que el d’EEUU, Bèlgica, Xina
o Rússia.
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Catalunya va aconseguir un superàvit comercial amb la
resta d’Espanya en el decurs de l’any passat de 17.900
milions d’euros. El principal mercat “exportador” de les
mercaderies i serveis catalans és la comunitat aragonesa (10.782 Milions d’€, que representen el 27,5% del total de les vendes de Catalunya a la resta de l’Estat i alhora representem el 55% del total de les compres pels
aragonesos). Com a destí de les nostres vendes a la
resta de l’Estat, segueixen: Comunitat Valenciana
(4.994M€, 12,7%), Comunitat de Madrid (4.256M€,
10,8%), Andalusia (2.884M€, 7,3%), Illes Balears
(2.640M€, 6,7%) Castella- La Manxa (2.218M€, 5,6%),
País Basc (2.173M€, 5,5%) i Cantàbria (2.024M€, 5,2%).
En canvi, els principals mercats on realitzem les compres dins de l’Estat són: Comunitat de Madrid (18,2%),
Aragó (17,1%), Andalusia (15,4%), Comunitat Valenciana (13,1%), Galícia (6,4%), Navarra (5,4%) i País Basc
(5,0%). Com a dada curiosa, amb Extremadura només
tenim el 0,2% de les nostres vendes i el 0,5% de les
nostres compres.
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