Sri Lanka

Informació sobre dades
macroeconòmiques, relacions
comercials, inversions, principals
empreses inversores i
oportunitats de negoci per a les
empreses catalanes a Sri Lanka.
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DADES GENERALS
Superfície
Població
Densitat de població
Idioma

Moneda
Esperança de vida
Religió

Taxa d’alfabetització + 15 anys

QUADRE MACROECONÒMIC 2016
2

65.610 km
22,2 milions de persones
338,1 hab/km2
Singalès (oficial; 74%)
Tàmil (oficial; 18%)
Rúpia de Sri Lanka (1 EUR = 175,3 LKR;
07/07/2017)
76,8 anys
Budista (oficial; 70,2%)
Hinduista (12,6%)
Musulmana (9,7%)
Catòlica (6,1%)
92,6%

Creixement econòmic
PIB (PPP)
PIB per càpita (PPP)

4,3%
260.593 M$
12.262,3 $

Inflació

3,7%

Taxa d’atur

4,0%

Deute públic

77,1% del PIB

R+D/PIB

0,10% (2013)

Balança comercial

-8.954,9 M$

Clients principals

Estats Units (26,6%)
Regne Unit (9,9%)
Índia (7,1%)
Alemanya (4,8%)
Itàlia (4,1%)

Proveïdors principals

Xina (21,9%)
Índia (19,6%)
Emirats Àrabs Units (5,5%)
Singapur (5,3%)
Japó (4,9%)

Doing Business

110/190
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RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – SRI LANKA
60.000

EXPORTACIONS

50.000

Les exportacions catalanes a Sri Lanka creixen al llarg de la sèrie. El
2016 han augmentat un 42,5% i assoleixen els 16,9 milions d’euros.

40.000

Catalunya exporta principalment a Sri Lanka maquinària (14,1%), paper
i cartró (10,2%) i perfumeria i cosmètica (9,0%).

30.000
20.000

―

Les exportacions catalanes a Sri Lanka representen el 0,03% del total de les
exportacions catalanes.

―

Les exportacions catalanes representen el 25,7% de les exportacions de l’Estat
espanyol a Sri Lanka.
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2011

2012

2013

2014

2015*
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milers €

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

Exportacions

7.518

7.650

10.250

11.349

11.887

16.939

Importacions

24.970

25.920

25.458

39.629

46.146

52.113

Saldo
comercial

-17.452

-18.269

-15.208

-28.280

-34.259

-35.174

*Dades provisionals
Font: ICEX.

340 empreses exportadores a Sri Lanka,
de les quals 84 són exportadores
regulars.

IMPORTACIONS

Les importacions catalanes de Sri Lanka porten creixent de forma
significativa des de l’any 2014. El 2016 han augmentat un 12,9%
respecte l’any anterior i assoleixen els 52,1 milions d’euros.

Catalunya importa principalment de Sri Lanka peces de vestir (81,2%),
cautxú (3,8%) i articles esportius (3,5%).
―

Les importacions catalanes de Sri Lanka representen el 0,1% del total de les
importacions catalanes.

―

Les importacions catalanes representen el 46,4% de les importacions de l’Estat
espanyol de Sri Lanka.
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INVERSIONS
SRI LANKA  CATALUNYA
La inversió de Sri Lanka a Catalunya és inexistent.

CATALUNYA  SRI LANKA

La inversió de Catalunya a Sri Lanka és nul·la.

Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
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PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A SRI LANKA

EMPRESES SINGALESES ESTABLERTES A CATALUNYA

3 filials d’empreses catalanes amb establiment a Sri Lanka.

No hi ha filials d’empreses singaleses identificades amb establiment a
Catalunya.

Les primeres empreses matriu segons facturació:
― Planeta Corporación SL
― Lancaster Square Holdings Sociedad Limitada
― Between Technology SL

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una
filial a l’e xterior 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 un establiment permanent amb NIF a Catalunya,
independentment de l’origen final del seu capital.

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. Es
considera empresa estrangera aquella que té capital d’origen estranger (mínim
50% del capital).

Font: Directori d’empreses catalanesestablertes a l’estranger d’ACCIÓ .

Font: Directori d’empreses estrangeres establertes a Catalunya d’ACCIÓ.
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OPORTUNITATS DE NEGOCI
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OPORTUNITATS D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A SRI LANKA

Destinació turística, natural, històrica i d’aventura

Restauració,
cultura, turisme i
oci

Sri Lanka presenta oportunitats en la indústria turística. Per a l'any 2020, està previst que rebi 3 milions de turistes
estrangers. Per assolir-ho, necessita incorporar 35.000 noves habitacions d'hotel i ampliar l’oferta de restaurants i
instal·lacions d’oci i entreteniment. El govern permet el 100% de participació estrangera en molts sectors de
l'economia i s’atorga l'aprovació automàtica d'aquestes inversions. Es pretén transformar Sri Lanka en la illa més
preuada del món en termes de turisme.

Renovació per permetre una connectivitat global

Infraestructures i
construcció

La inversió en infraestructures permetrà establir una connectivitat adequada i augmentar l'accés als serveis
bàsics i atraure inversions estrangeres. El govern prioritza la construcció d’una xarxa viària que possibiliti la
mobilitat eficient de vehicles i mercaderies, així com la modernització del transport ferroviari a les zones urbanes i
suburbanes. Per últim, els ports i els aeroports necessiten desenvolupar-se per millorar la connexió nacional i
internacional.

Reformes en els sectors de l’energia i l’aigua

Energia i recursos

En l’àmbit de l’energia s’està potenciant, des de l’Administració Central, la generació elèctrica a través de fonts
d’energies renovables. L’estratègia en el sector de l’aigua, per la seva part, es centrarà en l'augment de l'accés a
les instal·lacions de subministrament de canonades d'aigua en zones urbanes i rurals. El govern farà les
inversions necessàries per satisfer la creixent demanda d'aigua industrial i comercial.

Font: Annual Report 2016, Ministry of Finance Sri Lanka
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