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Austràlia: Dades generals
Dades Generals
Superfície

7.741.220 km2

Població

25,7 milions de persones (e)

Densitat de població

3,3 hab./km2

Idioma

Anglès (72,7%)
Xinès mandarí (2,5%)
Àrab (1,4%)

Moneda

Dòlar australià, 1 EUR = 1,57 AUD (tipus de canvi
mig 2021)

Esperança de vida

83,1 anys

Religió

Protestant (23,1%)
Catòlica Romana (22,6%)
Cap (30,1%)

Taxa d’alfabetització +
15 anys

n/d plena alfabetització

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), BCE
(e) estimació
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Austràlia: Quadre macroeconòmic i infraestructures
Quadre Macroeconòmic 2021
Creixement econòmic
PIB (PPP)
Agricultura
Indústria
Serveis
PIB per càpita (PPP)

2021: 4,7%

Infraestructures
2022: 4,2% (e)

1.450.081 M$
3,6%
25,3%
71,2%

2,8%

Taxa d’atur

5,1%

Deute públic

59,8% del PIB (e)

Balança compte corrent 3,5% del PIB
AAA

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

Aeroports

349

Aeroport principal

Sydney Kingsford Smith

Xarxa ferroviària

33.011 km

Carreteres

873.573 km

Ports principals

Brisbane, Cairns, Darwin, Fremantle, Geelong,
Glaportsdstone, Hobart, Melbourne, Newcastle,
Port Adelaide, Port Kembla, Sydney

56.403,1 $ (e)

Inflació

Risc creditici

2023: 2,5% (e)
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Austràlia: 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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Matèries primeres

7,39%

10,14%

Residus

6,62%

7,98%

Sectors

8%

500.000

6%

400.000
300.000

4%

Salut i serveis sanitaris

6,44%

6,76%

2%

Infraestructures i construcció

6,33%

6,14%

0%

Indústria farmacèutica

6,31%

7,24%

TIC i digitalització de la indústria

5,59%

5,83%

Química i plàstics

5,59%

7,04%

Agricultura

5,56%

2,92%

Biotecnologia

5,52%

6,37%

Aigua

5,39%

5,77%

200.000
100.000
-

Volum de negoci 2021 (M$)

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

Creixement 2017-21 (%)

Creixement 2022-26 (%)
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Austràlia: 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

32,18%

Videojocs

10,40%

Altres manufactures de disseny

10,10%

Vins, caves i begudes

9,03%

Aigua

8,96%

Motocicleta i mobilitat lleugera

8,91%

Residus

8,53%

Maquinària i béns d’equipament

8,15%

Electrònica i material elèctric
Transformació de metall i altres
materials

7,97%
7,45%
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Austràlia: Proveïdors principals
Proveïdors principals, 2021
(% sobre total importacions)
Xina
27,3%

Japó
6,1%

Alemanya
4,3%

Font: ITC-Trademap

Estats Units
10,2%

Tailàndia
4,4%
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Relacions comercials Catalunya – Austràlia
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Exportacions

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

959 empreses exportadores regulars a Austràlia.

25

2020*
Importacions

Exportacions

Importacions

Taxa de variació 2021/2020

19,6%

27,8%

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

Prod. farmacèutics (15,7%)
Maquinària (15,7%)
Perfumeria i cosmètica
(12,0%)

Aparells i material elèctric
(15,8%)
Maquinària (14,4%)
Sucs i extractes vegetals
(13,6%)

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

0,4%

<0,1%

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

19,9 %

5,2%

32

2021*
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Inversió estrangera (I)
Austràlia a Catalunya
• La inversió d’Austràlia a Catalunya ha estat de 3,2 milions d’euros
en els darrers cinc anys. Va destacar especialment el 2017, amb 2,5
M€ (fonamentalment en comerç). El 2021 va ser de tan sols 305.690
euros.

Evolució de la inversió (milers d’euros)
3.000
2.500

2.508

• El 65,4% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda d’Austràlia el
2021 correspon a R+D i el 28,7% a programació informàtica.
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Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

• La inversió d’Austràlia el 2021 representa una part insignificant tant del
total de la inversió rebuda per Catalunya com del total invertit a l’Estat
espanyol des d’Austràlia.
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Inversió estrangera (II)
Catalunya a Austràlia
• La inversió de Catalunya a Austràlia ha estat de 6,0 milions d’euros
en els darrers cinc anys. Va destacar la del 2018, amb 5,1 M€,
destinada principalment a serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria. El
2021 la inversió ha sigut nul·la.

Evolució de la inversió (milers d’euros)
6.000

5.081

5.000
4.000
3.000
2.000
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306
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2019

24
2020

2021

Font: ACCIÓ a partir de Datainvex-Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Empreses catalanes establertes a Austràlia
50 filials catalanes de 22 empreses matriu
• GRIFOLS SA
• PUIG SL
• ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
• SOCIEDAD ANONIMA DAMM
• FLUIDRA SA
• GIRBAU SA
• AGRO MILLORA CATALANA SA
• WERFEN LIFE SA
• GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

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 australianes establertes a Catalunya
35 filials australianes de 30 empreses matriu
• CSL BEHRING SA (CSL Limited)
• NUFARM ESPAÑA SA (Nufarm Limited)
• SEQIRUS SPAIN SL (CSL Limited)
• SAE TECHNOLOGY GROUP SPAIN SL (Marron Arron Group Holdings Pty Ltd)
• ARISTOCRAT TECHNOLOGIES SPAIN SL (Aristocrat Leisure Limited)
• MOODLE SPAIN TECHNOLOGIES SL (Moodle Pty Limited)
• EMS BRUEL & KJAER IBÉRICA SA. (Envirosuite Ltd)
• SIT WORLD WIDE SL (Soprano Design Ltd)
• GASKIN FAMILY SL (Arbr Pty 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.
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Oportunitats de negoci internacional a Austràlia (I)
Proteïna vegetal o alternativa a la carn.

Alimentació

L’auge de les dietes alternatives que redueixen el consum de carn a canvi de fonts de proteïnes alternatives dispara la demana de productes
basats en proteïnes vegetals. Les estimacions de vendes a Austràlia de “carn alternativa” arribaren als 1.400 milions de dòlars el 2030. Els
australians estan entre els consumidors de carn animal més voraços del planeta i consumeixen prop de 100 quilograms anuals per càpita
(2019). Però aquesta xifra s’ha anat reduint en els darrers anys a mesura que les carns vermelles s’encareixen, augmenta la consciència
mediambiental, creix la preocupació per la salut i milloren les alternatives basades en plantes, que es perfeccionen en gustos i textures i es
fan més assequibles.

Maquinària per a la construcció, la mineria, forestal i agrícola.
El 2021, les importacions de maquinària i de béns d’equip per a la mineria i la construcció van superar els 5.900 milions
d'AUD. Aproximadament el 75% de la maquinària s'importa. Les importacions de maquinària per a la construcció i la mineria
representen un 75% de la demanda interna australiana al 2021. Les importacions han crescut en un 2,9% anual durant els
darrers cinc anys, fins als 6.800 milions de dòlars el 2021. Els principals mercats dels quals Austràlia importa inclouen els
Estats Units, Xina, Alemanya i Japó. Altres sectors que també importen la maquinària de fora són el sector agrícola i forestal,
que va importar maquinària per valor de 2.700 milions d'AUD (2019), i el sector de l'alimentació, que va importar maquinària
per al processament i envasat d’aliments per un valor de 1.900 milions d'AUD (2019).

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

Maquinària i
béns
d’equipamen
t
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Oportunitats de negoci internacional a Austràlia (II)
Vitamines i suplements.
La COVID-19 ha fet augmentar el consum de vitamines que milloren els nivells d’immunitat. Austràlia és una bona plataforma per a la indústria
farmacèutica catalana per a arribar als mercats asiàtics, grans consumidors de suplements. La creixent demanda de complements vitamínics a
l'Àsia ha impulsat el creixement de les exportacions australianes, fins a representar un 48,8% del total de la producció local, gràcies a la
Indústria
proximitat a la regió, la feblesa del dòlar australià, els acords de lliure comerç i la bona reputació dels productes australians (normativa i control
farmacèutica de producció molt estrictes). Existeix una bona oportunitat per a les empreses catalanes per a acabar el procés de fabricació a Austràlia, obtenir
la certificació de producció local i després poder introduir els productes al mercat asiàtic.

Productes d'automatització elèctrica i altres equips elèctrics.
El valor de les importacions ha augmentat un 7,9% anual en els darrers cinc anys, fins als 6.800 milions de dòlars. En
conseqüència, es preveu que les importacions representin el 77,5% de la demanda interna durant l'any en curs. La penetració
d'importacions ha augmentat perquè els clients nacionals adquireixen productes d'empreses estrangeres a preus més baixos
que tenen costos de fabricació substancialment més baixos. La Xina representa la major font de competència d'importació per
als actors de la indústria local, atès que representa gairebé el 40% de les importacions de la indústria. Les importacions també
provenen en bona part d'economies avançades, com els Estats Units, Alemanya i Àustria. Els fabricants d'aquests països
s'especialitzen en la producció de productes d'automatització d'energia tecnològicament avançats i altres equips elèctrics.

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

Electrònica i
electricitat
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Oportunitats de negoci internacional a Austràlia (III)
El raïl s'imposa a les ciutats com a sistema de mobilitat de persones.

Mobilitat
ferroviària

El 85% de la població australiana viu concentrada a les ciutats, que tenen un diàmetre extens amb nuclis de negocis que concentren
l'activitat econòmica i financera. L'encariment de la benzina, els elevats preus de l'aparcament, els grans col·lapses de circulació i la creixent
consciència social a favor del medi ambient han portat les metròpolis a desenvolupar plans de mobilitat interurbana ambiciosos que inclouen
el desenvolupament d'infraestructures com el metro de Sydney i Melbourne, el desenvolupament del metro lleuger a les ciutats mitjanes
(Brisbane i Perth) i les millores en els trens de rodalies.

Equipament mèdic innovador i de qualitat.
Austràlia importa equipament mèdic per valor de 6.200 milions de dòlars, cosa que representa el 61,9% de la demanda
interna. Una gran proporció de productes mèdics s’importa dels Estats Units. Altres fonts importants d'importació són la Xina,
Alemanya, Mèxic, Suïssa, Irlanda i el Japó. Els majoristes i proveïdors mèdics importen grans quantitats de productes genèrics
i especialitzats d’ultramar per distribuir-los a hospitals i centres mèdics d’Austràlia. Els equips d'alta tecnologia dels fabricants
de l'OCDE també representen una proporció substancial de les importacions.

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

Salut i
serveis
sanitaris
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Oportunitats de negoci internacional a Austràlia (IV)
Ciberseguretat i fintech.
El resultat de combinar un país amb un fort sistema bancari i un efervescent ecosistema de startups és l'emergència d’un dels ecosistemes
fintech més potents del món. La inversió dels quatre grans bancs australians alimenta la constant creació de startups del sector fintech i la
seva posterior adquisició. Paral·lelament, creix la necessitat de les empreses de protegir-se dels atacs cibernètics, especialment les grans
TIC i
digitalització empreses financeres i d'assegurances han de subcontractar serveis de seguretat, i més del 75% del mercat està controlat per empreses
de la
estrangeres que operen des d’Austràlia.
indústria

Futbol i pàdel, nous esports en auge.
Esports abans minoritaris com el futbol o desconeguts com el pàdel, estan creixent en demanda. Alhora, hi ha una demanda
creixent de preparadors físics, fisioterapeutes esportius i professionals relacionats amb esports com el tennis o la natació. La
majoria de les indústries del sector (clubs, centres, entrenadors i apostes, entre d'altres) han crescut durant els últims cinc
anys, atès que els consumidors han augmentat la despesa en activitats relacionades amb l'esport i el visionament esportiu.
Les principals fonts de creixement han estat l'augment del valor dels acords de drets de retransmissió i la creixent popularitat
de les plataformes d'apostes esportives. No obstant això, el creixement del sector s'ha vist limitat per la pandèmia de la
COVID-19 i les restriccions d'aforament d'espectadors, que han fet disminuir els ingressos un 1,2% el 2020-2021. El 2022
s'espera que els ingressos augmentin un 1,4% anual i arribin als 12.800 milions de dòlars.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2022. Font: ACCIÓ

Esports
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Oportunitats de negoci internacional a Austràlia (V)
Bateries i carregadors per a bateries elèctriques.

Energia

La majoria dels australians estan disposats a posar-se al volant d'un cotxe elèctric i volen que els seus governs donin suport al canvi.
L'augment de l'adopció de vehicles elèctrics arreu del món ha augmentat la demanda de materials per a bateries, com ara el liti, el níquel i el
cobalt, cosa que ha beneficiat la indústria de la mineria de sal, liti i altres minerals. Es preveu que les vendes mundials de vehicles elèctrics
passaran dels 2 milions el 2019 als 28 milions el 2030. Austràlia es beneficiarà com a part clau de la cadena de subministrament mundial de
vehicles elèctrics. Austràlia acull aproximadament el 30% dels recursos mundials de liti, i el 2019 i 2020 les exportacions de liti d'Austràlia van
assolir els 1.000 milions de dòlars.

Inversió en plantes de reciclatge i recuperació de residus.
El govern federal australià està finançant amb 190 milions de dòlars un pla per dotar el país de nova infraestructura de
reciclatge, ja que busca desviar més de deu milions de tones de residus de l’abocador i crear 10.000 llocs de treball. El pla,
anomenat Fons de Modernització pel Reciclatge (Recycling Modernisation Fund), requereix un finançament coincident dels
estats i territoris. El govern federal espera atraure 600 milions de dòlars d’inversió privada, cosa que aportarà al pla una xifra
total d’aproximadament 1.000 milions de dòlars australians. En aquesta línia, el govern de Victòria (capital Melbourne), és el
primer dels 6 estats que ja han obert un pla d’inversions per al sector, dotat en 300 milions AUD$ per als propers 10 anys.

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

Residus
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