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Israel: Dades generals
Dades Generals
Superfície

21.937 km2

Població

9,4 milions de persones

Densitat de població

432,7 hab./km2

Idioma

Hebreu (oficial)
Àrab (estatus especial)
Anglès (llengua estrangera més utilitzada)

Moneda

Xéquel israelià, 1 EUR = 3,82 ILS (tipus de canvi mig
2021)

Esperança de vida

83,4 anys

Religió

Jueva (74%)
Musulmana (18%)
Altres (8%)

Taxa d’alfabetització +
15 anys

97,8%

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE
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Israel: Quadre macroeconòmic i infraestructures
Quadre Macroeconòmic 2021
Creixement econòmic

2021: 8,2%

PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis

428.522 M$
2,4%
26,5%
69,5%

PIB per càpita (PPP)

45.750,3 $

Inflació

1,5%

Taxa d’atur

5,0%

Deute públic

68,9% del PIB (e)

Infraestructures
2022: 5,0% (e)

Balança compte corrent 4,6% del PIB
Risc creditici

AA-

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), S&P
(e) estimació

2023: 3,5% (e)

Aeroports

33

Aeroport principal

Ben Gurion Airport

Xarxa ferroviària

1.599 km

Carreteres

19.555 km

Ports principals

Ashdod, Elat, Hadera, Haifa
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Israel: Sectors per volum de negoci
Principals sectors per creixement
del volum de negoci, 2022-26

Principals sectors per volum de negoci, 2021
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Volum de negoci 2021 (M$)

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

Creixement 2017-21 (%)

Creixement 2022-26 (%)

Creixement
2022-26

Creixement
2017-21

Altres manufactures de disseny

9,79%

6,23%

Indústria farmacèutica

7,99%

0,84%

Cultura

6,85%

4,82%

Aigua

6,79%

3,78%

Electrònica i material elèctric

6,76%

11,94%

Residus

6,50%

4,33%

Turisme i oci

6,42%

1,47%

Biotecnologia

6,24%

3,19%

Cosmètica

6,18%

3,64%

Esports

5,89%

3,58%

Sectors
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Israel: Sectors per volum d’importacions
Principals sectors per volum d’importacions, 2021

Principals sectors per creixement
del volum d’importacions, 2017-21
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Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

Creixement 2017-21 (%)

Sectors

Creixement 2017-21

Mobilitat ferroviària

82,45%

Audiovisual

39,22%

Altres indústries del transport

34,49%

Biotecnologia

14,91%

Indústria farmacèutica

14,87%

Hàbitat

13,29%

Vins, caves i begudes

12,15%

Cosmètica

11,51%

Videojocs
Transformació de metall i altres
materials

10,66%
10,24%
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Israel: Proveïdors principals
Proveïdors principals, 2021
(% sobre total importacions)
Xina
18,4%

Alemanya
6,3%

Itàlia
3,9%

Font: ITC-Trademap

Estats Units
10,2%

Turquia
6,2%
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Relacions comercials Catalunya – Israel

600

568
482

500
400

925 empreses exportadores regulars a Israel.

455

Exportacions

Importacions

Taxa de variació 2021/2020

29,4%

39,6%

Principals productes
(pes s/total exportat/importat
al país en %)

Vehicles (22,2%)
Plàstics (12,6%)
Aparells i material elèctric
(9,1%)

Productes químics orgànics
(24,6%)
Plàstics (15,3%)
Maquinària (14,5%)

Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat per
Catalunya (pes en %)

0,7%

0,3%

Exportacions/importacions
catalanes al país s/total
exportat/importat al país
per Espanya (pes en %)

31,5%

29,0%

439

442

300
200

198

170

172

100
0

237

193

2017

2018

2019

Exportacions

Nota: Dades en milions d’euros
*Dades provisionals
Font: ACCIÓ a partir de l’ICEX

2020*
Importacions

2021*
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Inversió estrangera (I)
Israel a Catalunya
• La inversió d’Israel a Catalunya ha estat de 88,4 milions d’euros en
els darrers cinc anys. Va destacar especialment el 2018 amb 31,8 M€
(principalment fabricació de vehicles) i el 2017 amb 27,7 M€
(fonamentalment activitats immobiliàries). La inversió el 2021 va ser
d'11,7 M€.

Evolució de la inversió (milers d’euros)
35.000
30.000

31.828
27.720

25.000

• La pràctica totalitat de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda
d’Israel el 2021 correspon al comerç.

20.000
13.328

15.000

11.666

10.000
3.867
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Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

• La inversió d’Israel el 2021 representa el 0,4% del total de la inversió
rebuda per Catalunya i el 15,4% del total invertit a l’Estat espanyol
des d’Israel.

9

Inversió estrangera (II)
Catalunya a Israel
• La inversió de Catalunya a Israel ha estat d’11,2 milions d’euros en
els darrers cinc anys, corresponents en la seva pràctica totalitat al
2019, destinats a activitats de construcció especialitzada. El 2021 la
inversió va ser gairebé inexistent (només 80.440 euros en comerç).

Evolució de la inversió (milers d’euros)
12.000

11.101

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2017

2018

2019

0

80

2020

2021

Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Empreses catalanes establertes a Israel
7 filials catalanes de 7 empreses matriu
• SEIDOR SA
• MIGUEL TORRES SA
• TRAVELPERK SL
• MORILLAS BRAND DESIGN SL
• GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
• TANGELO GAMES SPAIN SL.
• MAT INVESTMENT HOLDING SL

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l’exterior en la qual
participen amb una inversió mínima del 10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de l’origen del seu capital
(pot ser estranger). Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2022.
.
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Empreses israelianes establertes a Catalunya
60 filials israelianes de 44 empreses matriu
• IBERPOTASH SA (ICL Group Ltd)
• POWERBROOK SPAIN SL (Agastya Holdings Ltd)
• RIVULIS IRRIGATION SL (Algum Industries, Ltd)
• PLAZIT IBÉRICA PLASTIC SOLUTIONS SA (Plazit 2001-Agricultural Cooperative Society Ltd)
• BERMAD EUROPE SL (Bermad CS Ltd)
• TOSAF COMPOUNDS IBÉRICA (Megides A.M.A. Assets 2000 Ltd)
• EVERRIS IBÉRICA FERTILIZERS SL (ICL Group Ltd)
• GALAM INVEST SL (Galam Coop. Agri Ltd)
• PREMIER SKIN CARE SL (Ovaria Uri Ltd)
• INVASIX IBERIA S.L. (Inmode Ltd)
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest càlcul, es
considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment de
si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen estranger.
Entre parèntesis les empreses matriu. Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2022.

12

Oportunitats de negoci internacional a Israel (I)
Solucions innovadores per a l'automoció i la mobilitat.

Automoció

Israel disposa de solucions avançades en dispositius mòbils, anàlisi de dades, comunicacions sense fils, imatges i internet de les coses
aplicats al sector de l'automoció i la mobilitat i que estan utilitzant els grans fabricants mundials de cotxes. Trobem aquestes solucions
avançades en els sectors següents: mobilitat elèctrica (vehicles elèctrics i bateries), mobilitat autònoma (vehicle autònom, seguretat activa,
avions no tripulats i sensors), mobilitat intel·ligent (dades massives, aparcament, gestió de flotes, navegació, mobilitat compartida i cotxe
connectat) i tecnologia de l'automòbil (fabricació, eficiència energètica, motors i seguretat). Hi ha oportunitats per a les empreses catalanes
per adquirir solucions i buscar socis. Es presenten també oportunitats per als proveïdors d'OEM, electrònica, programari, sistemes
d'assistència al conductor, acoblament de vehicles i accessoris per distribuir els seus productes al mercat.

Matèries primeres i embalatges sostenibles
Israel és reconegut per la producció de minerals i fertilitzants. El sector dels plàstics és un dels segments amb més creixement.
Amb una limitació en els recursos naturals i les matèries primeres, busca innovacions per produir productes de qualitat. La
indústria química israeliana busca trobar matèries primeres rellevants i formes innovadores de produir productes d’alta qualitat
mitjançant la tecnologia. Per tant, els productes que compleixen la normativa europea amb aplicacions al sector de
l'alimentació, l'aigua, farmacèutic, de la construcció, l'agricultura i tèxtil són d’interès particular per a les empreses israelianes.
Les solucions d’embalatge lleugeres, duradores i còmodes són alguns dels factors que han augmentat l’ús de plàstics com a
material d’embalatge. La demanda de solucions d’envasos de plàstic biodegradables o derivats de fonts sostenibles continua
en augment en diverses indústries, com ara la fabricació, la venda al detall i la indústria de la salut.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ

Química i
plàstics
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Oportunitats de negoci internacional a Israel (II)
Alimentació i foodtech.

Alimentació

Israel és un país líder en innovacions en foodtech, ja que compta amb unes 300 empreses d’aquest sector. Durant les dues últimes dècades,
les empreses israelianes han estat al capdavant de la innovació en les indústries de la salut i la nutrició. Les empreses israelianes
desenvolupen substituts d'ingredients alimentaris i milloren els processos de fabricació, conservació i envasament d'aliments. L'experiència
d'Israel en la investigació de cèl·lules mare, l'enginyeria de teixits, la microbiologia i la nanotecnologia es manifesta en innovacions en
foodtech. Les empreses catalanes tenen l'oportunitat d'adquirir solucions foodtech, cooperar amb empreses israelianes en projectes conjunts
i trobar canals de distribució en els mercats d’Israel (a destacar: confiteria, productes orgànics i ecològics i conserves de peix).

Biotecnologia i bioconvergència.
El proper desenvolupament important en la indústria de les ciències de la vida d'Israel prové del sector de la biotecnologia. La
biotecnologia representa més d'una quarta part de l'ecosistema de les ciències de la vida del país. Actualment hi ha 468
empreses biotecnològiques actives, que donen feina a milers de treballadors altament qualificats. El sector està evolucionant
cap a una «revolució de la bioconvergència» aprofitant el talent multidisciplinari d’enginyers informàtics, científics de dades
massives, la intel·ligència artificial i la fabricació avançada amb un resultat de 300 grups de recerca i 30 centres acadèmics que
treballen en R+D en bioconvergència, per tal d'ampliar les capacitats i els avenços tecnològics. Israel és un dels millors llocs
del món perquè les empreses de biotecnologia prosperin.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ

Biotecnologia
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Oportunitats de negoci internacional a Israel (III)
Infraestructures i construcció 4.0.
La indústria de les infraestructures i la construcció israeliana utilitza pràctiques tradicionals que limiten la capacitat d'execució de projectes.
Les necessitats de la indústria estan impulsant la tecnologia amb mètodes de construcció innovadors. El pla de treball d’infraestructures es
publica anualment i inclou megaprojectes a gran escala en gairebé totes les indústries, des de la planificació prèvia fins a l’execució i la gestió.
Infraestructures Aquest sector presenta oportunitats per a empreses d’enginyeria civil catalanes amb experiència en el disseny i la gestió de grans projectes
i construcció
d’autopistes, ponts, túnels i projectes de perforació. Les necessitats de la indústria de la construcció estan impulsant l’evolució de la
tecnologia en el sector de la construcció (construcció 4.0), incloses solucions de programari, gestió de projectes, programació, implementació
de materials i mètodes de construcció innovadors i el desenvolupament d’equips d’última generació per a obres.

Tecnologies de l'aigua.
Tot i la seva ubicació en una regió amb manca d’aigua, Israel ha aconseguit maximitzar els seus recursos hídrics i crear un
sector pròsper amb èxits notables en el sector de l’aigua. El govern israelià planeja continuar invertint en noves instal·lacions
dessalinitzadores, juntament amb la remediació de les seves aigües subterrànies contaminades i el desenvolupament de la
seva infraestructura hídrica. La construcció d’estacions de bombament i embassaments, la col·locació de canonades d’aigua i
projectes de transformació digital (incloent sensors avançats, sistemes de comandament i control i el nou sistema SCADA)
també són oportunitats viables per a les empreses catalanes proveïdores d'equipament, tecnologies i serveis.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ

Aigua
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