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Estratègia i Intel·ligència Competitiva 

Introducció al país 
   

DADES GENERALS 

 

QUADRE MACROECONÒMIC 2015 

Superfície  131.957 km2 Creixement econòmic -0,2 % 

Població  10,8 milions de persones PIB (PPP) $ 285.976 M 

Densitat de població  81,7 hab/km2 PIB per càpita (PPP) $ 26.400  

Idioma  grec (99 %) oficial Inflació -1,1 % 

Moneda  euro Taxa d’atur 25 % 

Esperança de vida 80,4 anys Deute públic  171,3 % del PIB 

Religió  ortodoxa grega (98 %) Balança comercial $ -18.983 M 

 musulmana (1,3 %)   

 altres (0,7 %) Principals clients  Itàlia (11,3 %) 

Taxa d’alfabetització      97,7 %  Alemanya (7,2 %) 

+15 anys         Turquia (6,7 %) 

   Xipre (5,6 %) 

   Bulgària (5 %) 

    

  Principals proveïdors Alemanya (10,6 %) 

   Rússia (8,1 %) 

   Itàlia (7,8 %) 

   Iraq (7,3 %) 

   Xina (6 %) 
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Catalunya - Grècia: relacions comercials i inversió 

estrangera 

RELACIONS COMERCIALS 
  

 DADES 2015   

Les exportacions catalanes a Grècia mostren una 
tendència creixent des de l’any 2012. El 2015, les 
exportacions augmenten un lleuger 0,5 % fins els 682 
milions d’euros.  

Catalunya exporta principalment a Grècia combustibles 
(25,1 % del total exportat), productes químics 
orgànics (14,1 %) i productes farmacèutics (6,8 %). 

Les importacions catalanes de Grècia han crescut els 
darrers anys tot i que el 2014 cauen de forma important. 
El 2015 es recuperen i es situen en els 217,4 milions 
d’euros, un 32,6 % més que l’any anterior. 

Catalunya importa principalment de Grècia 
combustibles (28,8 %), coure (13,9 %) i peix (11,3 %). 

― Les exportacions catalanes a Grècia 
representen l’1,1 % del total de les exportacions 
catalanes.  

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

 

― Les exportacions catalanes representen el      
34,6 % de les exportacions de l’Estat espanyol 
a Grècia. 

― Les importacions catalanes representen el      
37,7 % de les importacions de l’Estat espanyol 
de Grècia. 

  

1.048 empreses exportadores regulars a Grècia. 

 

COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA – GRÈCIA 

 

 

 

 

 milers € 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 

 

Exportacions 510.541 471.381 461.328 488.835 678.671 682.025 

Importacions 140.582 210.407 348.780 370.974 163.890 217.374 

 Saldo comercial 369.959 260.974 112.548 117.861 514.781 464.651 

Font:  ICEX 
*Dades provisionals 
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INVERSIONS 
  

  
DADES 2015  

La inversió de Grècia a Catalunya no és 
especialment significativa al llarg de la sèrie 
històrica. Destaquen els 2 milions d’euros del 2010, 
destinats majoritàriament a la fabricació de 
productes de cautxú i plàstics. La inversió de 2015 
es situa en els 328.000 €. 

El 2015, la Inversió Estrangera Directa (IED) de 
Grècia a Catalunya es va destinar principalment a la 
fabricació de begudes (95,1 %) i al comerç 
majorista (3,0 %). 

― La inversió de la Grècia a Catalunya representa el 
48,3 % del total invertit a l’Estat espanyol, i el 0,01 
% de la inversió total rebuda per Catalunya.  

― La inversió de Catalunya a Grècia representa el 
98,7 % del total de l’Estat espanyol, i el 0,05 % en 
relació a la inversió realitzada per Catalunya. 

La inversió de Catalunya a Grècia destaca el 2013, 
arribant als 23,8 M€, principalment destinats al cultiu 
de cereals i llegums (58,9 %) i al comerç 
majorista de maquinària i equip (24,2 %). L’any 
2015, la inversió es situa en 1,8 M€. 

El 2015, la inversió de Catalunya a Grècia es va 
destinar gairebé en la seva totalitat (96,6 %) al 
comerç minorista de peces de vestir, i la resta (3,4 
%) a activitats de programació i consultoria. 

 

  

  

INVERSIÓ DE GRÈCIA A CATALUNYA INVERSIÓ DE CATALUNYA A GRÈCIA 

  

Dades en milers d’euros 
Font:  Ministerio de Economía y Competitividad  

  

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

  IED 2.100 502 118 3 78 328
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PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES  

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A 

GRÈCIA 

EMPRESES DE GRÈCIA ESTABLERTES A 

CATALUNYA 

28 filials d’empreses catalanes amb establiment a 
Grècia. 

2 empreses de Grècia establertes a Catalunya. 

 
Les 10 primeres segons facturació: 

 
Les empreses segons facturació: 
 

― Fomento de Construcciones y Contratas, SA ― Hellenic Financial Stability Fund 

― Roca Sanitario, SA ― Marfin Investment Group Holdings, SA 

― Hoteles Turisticos Unidos, SA  

― Grupo Ferrer Internacional, SA  

― Punto Fa, SL  

― Abantia Empresarial, SL  

― Werfen España, SAU  

― Leds C4, SA  

― Scytl Secure Electronic Voting, SA  

― Hotusa Hotels, SA  

 

Nota: Les dades inclouen empreses catalanes amb 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 un establiment 
permanent amb CIF a Catalunya, independentment de 
l’origen final del seu capital. 

 

Nota: Inclou empreses amb capital estranger (a partir d’un    
10 % de capital estranger). 

 

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger 

 

Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses estrangeres. 
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Avís legal: 

 

Aquesta obra està subjecta a la llicència 
Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0 
de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, 
distribució i comunicació pública sempre que se’n citi 
l’autor i no se’n faci un ús comercial. La creació 
d’obres derivades també està permesa sempre que 
es difonguin amb la mateixa llicència. La llicència 
completa es pot consultar a:  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/es/deed.ca  

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
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Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
Tel. 934 767 206  
info.accio@gencat.cat  
www.accio.gencat.cat  
www.catalonia.com  
@accio_cat 
@catalonia_ti 
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