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Barcelona en valor i Ciudad Real en
volum lideren les exportacions de vi
L'OeMv diu que les exportacions de Cava van caure un -7% en volum i un -12%
en valor l'any passat, però la DO Cava afirma que aquestes dades no
coincideixen amb les oficials
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L'any passat es va tancar amb un augment de les exportacions espanyoles de vi en termes de
volum (+ 6,5%), però hi va haver una destacada caiguda en termes de valor (-8%), després de
caure el preu mig un -13,6%, segons un informe realitzat per l'Observatorio Español del
Mercado del Vino (OeMv). Espanya es consolida, no obstant això, com a primer exportador
mundial de vi en volum. S'ha reduït, però, el preu mitjà en 20 cèntims. Aquest és un informe
realitzat per l'OeMv i disponible gràcies a un acord de col·laboració amb l'Organitzación
Interprofessional del Vino de España.

Navarra, Madrid, Galícia i Andalusia van ser les comunitats autònomes que més van augmentar el
valor de les seves exportacions de vi el 2019. Van incrementar per sobre de la resta el valor de
les seves exportacions vitivinícoles l'any passat, amb caiguda de la facturació en altres regions
amb preus més baixos a l'estar més enfocades als productes més econòmics. Balears, Canàries,
Castella i Lleó i el País Basc van registrar els preus més alts. Les 50 províncies espanyoles van
exportar productes vitivinícoles, 38 d'elles a un preu superior a la mitjana espanyola. Barcelona
en valor i Ciudad Real en volum van liderar les vendes el 2019.

Les exportacions van arribar als 2.124,2 milions de litres, la qual cosa va generar 2.690,6 milions
d'euros, a un preu mitjà de 1,27 ? / litre en termes absoluts. Es van exportar gairebé 130
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milions de litres més, però es van facturar 234 milions d'euros menys. Són els vins sense cap
indicació a granel els que lideren l'augment de les vendes en volum, dels quals es van exportar
135.600.000 de litres més. Ara bé, tant els vins amb DOP a granel com els vins amb IGP a
granel van tancar l'any passat amb importants pèrdues.
També el 2019 hi va haver una bona marxa per als vins de licor i d'agulla, així com per als vins
amb IGP i amb indicació de varietat envasats en volum. Per mercats, ha destacat la bona marxa
l'any passat al Japó i Canadà.

El saldo comercial és netament favorable per a Espanya, amb 2.481,3 milions d'euros a favor, la
qual cosa ?suposa una bona contribució al balanç comercial espanyol?, segons l'OeMv. En
l'informe es fa constar que ?si observem l'evolució d'aquest saldo des de l'any 1995, quan era
de 630,6 milions d'euros, veiem que, en els últims 24 anys, aquest ha augmentat un 6% de
mitjana anual?.
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Discrepàncies pel que fa a les dades del Cava

En termes de volum, diu l'OeMv, es van reduir les vendes exteriors dels vins escumosos, dels
vins amb DOP i dels vins sense cap indicació dins dels envasats, dels bag in box, i de totes les
categories de vi a granel, excepte els vins sense cap indicació a granel, que lideren de forma clara
l'augment registrat en volum.
https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/6250/barcelona/valor/ciudad/real/volum/lideren/exportacions/vi
Pàgina 2 de 3

Javier Pagés, ha declarat a Cupatges que aquestes
dades de l'OeMv ?no coincideixen amb les oficials?
Pel que fa als vins escumosos, les exportacions es va tancar l'any passat en negatiu, amb
caigudes del -4% en volum, fins als 180,5 milions de litres, i de l'-12% en valor, fins als
452.700.000 d'euros. El preu mitjà també va caure (-8,6%), situant-se en els 2,51 ? / litre. Pel que
fa a les exportacions de Cava, amb partida aranzelària pròpia, es van situar en els 116.800.000 de
litres i els 351,1 milions d'euros, és a dir, el 65% del volum i el 77,5% del valor total de les
exportacions espanyoles de vi escumós. La seva evolució és pitjor en volum, amb caiguda del -7%,
i similar en valor (-12%), sent menor la reducció del preu mitjà (-6%), que s'ha situat en els 3,01 ? /
litre.

Per mercats, les pèrdues per als escumosos espanyols es registren, principalment, a França,
Bèlgica, Regne Unit i Holanda, on la caiguda és tant en valor com en volum, i a doble dígit. A
Alemanya, primer mercat en volum, i EUA, tercer, les vendes augmenten en volum, però a preus
més econòmics, la qual cosa genera una caiguda de la facturació en els dos casos. EUA és el
primer mercat en valor, amb 69 milions d'euros. En el cantó positiu, destaca Japó, amb creixements
del 28% en volum i del 24% en valor, amb creixements també per Suècia i Canadà.
El president de la DO Cava, Javier Pagés, ha declarat a Cupatges que aquestes dades de
l'OeMv ?no coincideixen amb les oficials?, provinents de les declaracions que han fet els
cellers. Javier Pagés, que diu disposar de dades ?fiables?, assegura que l'any passat es van
incrementar les exportacions de Cava. No és nou que hi hagi discrepàncies entre diverses
dades i les que facilita el Consell Regulador de la DO Cava.

El director general de l'OeMv, Rafael del Rey, ha manifestat a Cupatges que creu que ?el Cava
té grans oportunitats als mercats exteriors ja que els escumosos són una categoria que va
molt bé a nivell mundial?. Ara bé, apunta que ?no va tan bé com hauria d'anar?. En aquest
sentit es mostra convençut que ?cal un millor el posicionament del Cava?. Pel que fa a les
dades d'exportacions espanyoles de vi de l'any passat, Rafael del Rey creu que encara s'està
pagant la pujada de preus del 2018 aprofitant una caiguda de la producció.
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