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Panamà

Quadre Macroeconòmic 2018

Dades Generals

Creixement econòmic

Superfície
Població
Densitat de població
Idioma
Moneda

Esperança de vida
Religió
Taxa d’alfabetització + 15
anys

75.420 km2
4,2 milions de persones (e)
56,2 hab. /km2
Espanyol (oficial)
Llengües indígenes
Balboa, 1 EUR = 1,10 PAB*
Dòlar (EUA), 1 EUR = 1,10 USD*
(17/09/2019) (ambdues monedes són
de curs legal al país)
78,9 anys
Catòlica romana (85%)
Protestant (15%)
95% (2015)

2018

2019

2020

3,7%

4,3% (e)

5,5% (e)

PIB (PPP)

106.775 M$ (e)

Agricultura
Indústria
Serveis

2,4%
15,7%
82,0%

PIB per càpita (PPP)

25.674,5 $

Inflació

0,8% (e)

Taxa d’atur

6,4% (e)

Deute públic
Balança compte corrent

37,8% del PIB
-8,5% del PIB (e)

Risc creditici

BBB+

Doing Business

79/190

Infraestructures
Aeroports
Principal aeroport
Xarxa ferroviària

Carreteres
Principals ports

57
Aeropuerto Internacional de
Tocumen
77 km

15.137 km
Balboa, Colón, Cristóbal

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, Bloomberg
(e) estimació
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Principals sectors per volum de negoci a Panamà
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2019-23

Principals sectors per volum de negoci, 2018
6.000

12%

5.000

10%

4.000

8%

Creixement Creixement
2019-23
2014-18

Mobile & Gaming

11,79%

-1,39%

Maquinària i béns d’equip

11,14%

2,41%

3.000

6%

Matèries primeres

10,62%

8,01%

2.000

4%

Alimentació i productes gurmet

8,72%

8,15%

1.000

2%

Altres indústries del transport

8,55%

1,51%

Altres bens de consum

8,54%

-5,99%

0

0%
Infraestructures i construcció

8,14%

2,85%

Energia i recursos

7,64%

6,44%

Metall i metal·lurgia

7,61%

8,29%

Química i plàstics

7,52%

0,73%

Volum de negoci 2018 (M$)

Creixement 2014-18 (%)

Creixement 2019-23 (%)

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor
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Principals sectors per volum d’importacions a
Panamà
Principals sectors per volum d’importacions, 2018

Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2014-18

4.000

2%

3.500

0%

3.000

-2%

2.500

-4%

2.000

-6%

1.500

-8%

1.000

-10%

500

-12%

0

-14%

Volum d'importacions 2018 (M$)

Creixement
2014-18
Alimentació i productes gurmet

0,60%

TIC i transformació digital

0,27%

Vins, caves i begudes

-0,61%

Economia circular

-1,35%

Biotecnologia

-2,15%

Indústria farmacèutica

-2,16%

Matèries primeres

-2,90%

Energia i recursos

-3,25%

Paper i packaging

-3,91%

Wellness & Beauty

-4,09%

Creixement 2014-18 (%)

Proveïdors principals, 2017
(% sobre total importacions)
Xina

Estats Units

Singapur

Mèxic

Corea del Sud

19,8%

18,5%

6,9%

4,3%

2,6%

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC
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Relacions comercials Panamà - Catalunya
Exportacions i importacions Panamà - Catalunya 2014-18
(milions d’euros)

1.131 empreses exportadores a Panamà, de les
quals 338 són exportadores regulars.

250
200
milions €

2014

2015

2016

2017*

2018*

Exportacions

94,2

92,5

74,8

101,0

185,1

Importacions

5,3

4,2

4,9

6,8

6,4

Saldo comercial

89,0

88,3

69,8

94,2

178,7

150
100
50
*Dades provisionals

0

2014

2015

2016

2017*

2018*

Exportacions
✓ Les exportacions catalanes a Panamà assoleixen els 185,1
milions d’euros el 2018, un 83,2% més que l’any anterior.
✓ Més de la meitat de les exportacions de Catalunya a Panamà el
2018 correspon a trens (64,3%), seguits de maquinària (7,7%) i
aparells i material elèctric (3,0%) el 2018.
✓ Les exportacions catalanes a Panamà representen el 0,3% del
total de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 40,8% de les
exportacions de l’Estat espanyol a Panamà.

Importacions
✓ Les importacions catalanes de Panamà són baixes. L’any 2018
s’han situat en els 6,4 milions d’euros, un 6,8% menys que l’any
anterior.
✓ Catalunya importa principalment de Panamà rom (37,7%), peix i
crustacis (22,8%) i oli de palma (6,8%) el 2018.
✓ Les importacions catalanes de Panamà són insignificants sobre
el total de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 13,2% de les
importacions de l’Estat espanyol de Panamà.

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
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Inversió estrangera
Panamà → Catalunya

Catalunya → Panamà

Evolució de la inversió IED (milers d’euros)
10.000

Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
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✓ La inversió de Panamà a Catalunya ha estat de 13,1 milions
d’euros en el darrer quinquenni. Les inversions més elevades es
van donar el 2015 i el 2017 (amb 3,7 M€ ambdós anys,
fonamentalment en serveis financers). El 2018 va ser d’1,9 M€.
✓ El 72,7% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de
Panamà el 2018 correspon a activitats professionals, científiques
i tècniques i el 20,5% correspon a l’agricultura.
✓ La inversió provinent de Panamà representa el 0,1% del total de
la inversió rebuda per Catalunya i el 6,3% del total invertit a
l’Estat espanyol el 2018 des de Panamà.

2014

2015

2016

2017

2018

✓ La inversió de Catalunya a Panamà ha estat de 20,6 milions
d’euros en els darrers cinc anys. Destaquen els anys 2015
(principalment en construcció d’edificis) i el 2017 (en activitats
annexes al transport i en construcció). El 2018 va ser baixa (402.800
euros).
✓ La totalitat de la inversió de Catalunya a Panamà el 2018 correspon
a construcció d’edificis.
✓ La inversió de Catalunya a Panamà és insignificant respecte el total
de la inversió realitzada per Catalunya el 2018 i representa l’1,1% del
total invertit des de l’Estat espanyol a Panamà.
Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Principals empreses inversores
Empreses catalanes establertes a Panamà

Empreses panamenyes establertes a Catalunya

71 filials catalanes de 52 empreses matriu.

39 filials panamenyes de 38 empreses matriu.

Les principals empreses catalanes* a Panamà són:

Les principals filials panamenyes a Catalunya són:

✓ PUIG SL

✓ FERBEL GROUP OF COMPANIES SL (Opus Investments SA)

✓ AUDAX RENOVABLES SA
✓ GRUP ROMEU (TIBA)

✓ GETCOM
INTERNATIONAL
Investments Corp)

✓ CIRSA INTERNATIONAL GAMING CORPORATION SA

✓ HENCORP EUROPE SL (Hencorp Panama S de RL)

✓ CARBONELL FIGUERAS SA

✓ GROUP BIGIO MANAGEMENT SERVICES SL (GBG Energy SRL)

✓ PROQUIMIA SA

✓ EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES BRUGAROL SA
(Faladin Inc)

✓ TOP PROYECTOS Y CONTRATAS SL

INVESTMENTS

SL

(Seger

✓ ENCOFRADOS J ALSINA SA

✓ LIPECAR MERCADO DEL NEUMÁTICO SL/HIGROMA SA (Grupo
Inter Andino SA)

✓ CONSTRUCTORA PIRENAICA SA

✓ ONDINUNO SL (Nicavel Investment SA)

✓ ADELTE SA

✓ QUINYX HOLDCO ESPAÑA SL (Quinyx Development SA)

✓ GESVIL SA

✓ TUDO BEM TUDO BOM (Tudo Bem Tudo Bom)

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).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

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.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
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Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Panamà (I)
Equips, tecnologia i consultoria per al transport urbà (autobús i metro)

Altres indústries del
transport

La regió (Panamà, Costa Rica i Guatemala) té definits múltiples projectes d'inversió en les seves infraestructures de transport (corredors
multimodals, aeroports i transport ferroviari). Hi ha noves infraestructures de transport de mercaderies i de persones planificades: la
construcció de la línia 3 del metro de Panamà o la línia de tren Panamà-David, la construcció del tren urbà a Guatemala o els projectes
ferroviaris de Costa Rica. Generen oportunitats de negoci per als sectors auxiliars de la indústria ferroviària (consultoria, supervisió i
manteniment, recanvis i subministraments, etc.).

Tecnologies per a la gestió sostenible d'aigua i sanejament (residus)

Infraestructures i
construcció

A Panamà i Costa Rica, els nous executius (governs) disposen de plans d'inversió ambiciosos en aigua i sanejament que s'han
d'executar en els propers 4 anys. La construcció de noves plantes de tractament d'aigües, l'ampliació de la xarxa d'aigües, i la gestió
integral del cicle de l'aigua i sanejament requereix materials i equips (canonades, juntes, bombes, components de metall i mecànics,
sistemes de gestió, programari i sensors, etc.) i serveis de consultoria i impacte mediambiental.

Consultoria estratègica en e-commerce, desenvolupament de sistemes TIC

Logística, comerç
electrònic i
distribució

Panamà i Costa Rica ofereixen oportunitats de suport per desenvolupar les tecnologies de la informació i la comunicació per a la mitjana
i gran empresa. A Costa Rica i Panamà la implantació de seus regionals d'empreses multinacionals en el sector de les tecnologies de la
informació genera oportunitats per avançar en la digitalització del comerç i de la cadena logística, tot creant negoci per a les empreses
espanyoles en tecnologia i estratègia per a l'e-commerce dirigit a grans i mitjanes empreses amb estratègies de creixement en vendes
en línia.

Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
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Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Panamà (II)
Indústria de materials i maquinària/tecnologies per al sector construcció

Materials i matèries
primeres

Un dinamisme important en el ritme d'edificació residencial i d'infraestructura hotelera a la Rep. Dominicana i Costa Rica genera
oportunitats per a la indústria auxiliar de la construcció pel que fa a maquinària i materials. Hi ha creixement en residencial en zones
urbanes a Santo Domingo (Ensanche Naco, Piantini, Gazcue, etc.) i San José (Rohrmoser, Escazú, etc.), així com en zones de platja a
Rep. Dominicana (Punta Cana) i San José (Guanacaste- Libèria) en hostaleria i segona residència. Així doncs, les empreses de
maquinària, béns d'equip i materials per al sector de la construcció i de tot tipus de producte, des de perfils d'alumini per a sistemes de
tancament-façanes, mobiliari i aixeteria, fins a tecnologia per a ascensors; tenen oportunitat a Rep. Dominicana i Panamà.

Equipament mèdic per al tractament

Salut i
equipaments
mèdics

Panamà i Costa Rica disposen d'una creixent indústria de serveis de salut privats que ofereixen serveis mèdics a nivell regional.
Hospitals de referència i un ecosistema creixent de clíniques i hospitals privats incorporen paulatinament nous equips mèdics d'alta
tecnologia (diagnòstic, tractaments no invasius, tecnologia làser i fotònica, etc.) per oferir tractaments sanitaris d'avantguarda.

Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
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www.catalonia.com
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