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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

323.802 km
5,3 milions de persones
17,1 hab/km2
Bokmal noruec (oficial)
Nynorsk noruec (oficial)
Sami i finès (minoritàries)
Corona noruega, 1 EUR = 9,47 NOK
(16/06/2017)
81,8 anys
Evangèlics luterans (oficial; 82,1%)
Altres (10,4%)
Sense especificar (7,5%)
n/d plena alfabetització

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

1,0%
364.439 M$
69.249 $

Inflació

3,6%

Taxa d’atur

4,8%

Deute públic

32,2% del PIB

R+D/PIB

1,93% (2015)

Balança comercial

16.646,7 M$

Clients principals

Regne Unit (20,7%)
Alemanya (14,3%)
Països Baixos (10,6%)
França (6,8%)
Suècia (6,5%)

Proveïdors principals

Alemanya (12,0%)
Suècia (12,0%)
Xina (11,1%)
Estats Units (6,5%)
Dinamarca (5,6%)

Doing Business

6/190
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RELACIONS COMERCIALS CATALUNYA – NORUEGA
400.000

EXPORTACIONS

300.000

Les exportacions catalanes a Noruega tornen a créixer després de 3
anys de caigudes. El 2016 han augmentat un 2,8% i assoleixen els 110,2
milions d’euros.

200.000

Catalunya exporta principalment a Noruega aparells i material elèctric
(23,4%), maquinària (8,9%) i begudes (7,4%, especialment cava).

100.000

0

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

milers €

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

Exportacions

107.163

119.214

109.646

108.233

107.148

110.168

Importacions

171.787

220.344

233.090

367.909

98.671

209.952

Saldo
comercial

-64.625

-101.130

-123.443

-259.676

8.477

-99.784

*Dades provisionals
Font: ICEX.

2.062 empreses exportadores a Noruega, de
les quals 701 són exportadores regulars.

―

Les exportacions catalanes a Noruega representen el 0,2% del total de les
exportacions catalanes.

―

Les exportacions catalanes representen el 9,3% de les exportacions de l’Estat
espanyol a Noruega.

IMPORTACIONS

Les importacions catalanes de Noruega tornen a augmentar després del
fort descens el 2015. El 2016 arriben als 210,0 milions d’euros, un
creixement del 112,8% respecte l’any anterior, tot i seguir lluny dels valors
anteriors a 2015.

Catalunya importa principalment de Noruega combustibles (58,9%), peix
(25,7%) i maquinària (3,5%).
―

Les importacions catalanes de Noruega representen el 0,3% del total de les
importacions catalanes.

―

Les importacions catalanes representen el 13,7% de les importacions de l’Estat
espanyol de Noruega.
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INVERSIONS

NORUEGA  CATALUNYA

CATALUNYA  NORUEGA

La inversió de Noruega a Catalunya ha experimentat un fort creixement
l’any 2016 i es situa en els 70,4 M €. En menor mesura, també va ser
significativa la inversió del 2013 i 2015 (23,2 i 25,2 M€ respectivament).

La inversió de Catalunya a Noruega destaca solament l’any 2011 amb un
volum de 18,2 M € destinats principalment a la fabricació de productes de
ferro i acer. La resta d’anys la inversió és inexistent.

El 56,3% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de Noruega el
2016 correspon a l’edició de diaris, el 22,8% a serveis tècnics
d’enginyeria i arquitectura i el 12,1% a les activitats annexes al
transport.

La inversió de Noruega a Catalunya representa el 0,3% del total invertit a
l’Estat espanyol, i l’1,4% de la inversió total rebuda per Catalunya.

IED

Evolució de la inversió
20.000
Milers €

Milers €
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Font: Ministerio de Economía y Competitividad.
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PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES
EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A NORUEGA

EMPRESES NORUEGUES ESTABLERTES A CATALUNYA

11 filials de 7 empreses catalanes amb establiment a Noruega.

33 filials d’empreses noruegues amb establiment a Catalunya.

Les 10 primeres empreses matriu segons facturació:

Les 10 primeres empreses matriu segons facturació:

― Punto FA SL

― Schibsted ASA

― Applus Services SA

― Sapa AS

― Compañía Española de Laminación

― Jotun A/S

― Grupo General Cable Sistemas SL

― Arendals Fosse Kompani AS

― Service Point Solutions

― Orkla ASA

― Owatrol International SL

― Stiftelsen det Norske Veritas

― Perez Pujol Internacional Canned Foods

― AS Taurus
― Tip Holdings Limited
― Morenot Holding AS
― Tomra Systems ASA

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 D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ TECNOLÒGICA PER A L’EMPRESA
CATALANA A NORUEGA
Oportunitats en el sector de l’energia eòlica

Energia i recursos

Noruega és un país líder en la producció d’energies renovables. En concret, disposa d’amplis recursos
energètics eòlics, tant a nivell terrestre com marítim, i vol aprofitar el seu propi coneixement i experiència
en operacions marítimes i en camps petrolífers situats a alta mar per poder desenvolupar energia eòlica
mitjançant aerogeneradors de base marina. Diverses empreses espanyoles ja tenen signats acords de
cooperació amb empreses noruegues per al desenvolupament d’aquest sistema de producció d’energia i
algunes associacions d’empreses amb experiència en extracció d’hidrocarburs a alta mar estan
interessades en substituir la seva activitat per dedicar-se al sector d’energies renovables a alta mar.

Oportunitats d’inversió en infraestructures de transport

Infraestructures i
construcció

A Noruega s’està analitzant la possibilitat d’implementar l’alta velocitat per establir una xarxa de connexió
ràpida entre Oslo i les ciutats més importants del país. Encara que el projecte no es posarà en marxa a
curt termini, un cop el Govern noruec presenti els concursos públics per a l’adjudicació de les obres s’hi
podrien presentar empreses espanyoles. Per altra banda, també hi ha altres plans entre els que
destaquen les importants millores en trens de rodalies i noves autopistes. Els plans actuals de
liberalització i privatització inclouen al sector ferroviari, amb la previsió de privatització de la línia d’alta
velocitat de l'aeroport d'Oslo al 2015 i la liberalització del tràfic ferroviari amb concursos per a concessió
en diverses línies en el futur proper.

Oportunitats en el sector tèxtil i de productes per a la llar

Tèxtil i moda

L'alt nivell de vida de Noruega afavoreix una alta despesa en productes de vestir, amb preferència cap a
marques conegudes o de luxe. Al seu torn, les llargues nits d'hivern propicien que a Noruega es
consideri important disposar d'un entorn agradable a l'interior de les cases, per la qual cosa el sector
dels teixits i productes per a la llar és molt rellevant i pot presentar oportunitats de negoci per a
empreses d’altres països.

Font: ICEX, 2017. Invest in Norw ay.
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