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Regne Unit

Quadre Macroeconòmic 2019

Dades Generals
Superfície
Població
Densitat de població
Idioma
Moneda
Esperança de vida
Religió

Taxa d’alfabetització + 15
anys

Creixement econòmic
243.610 km2
66,8 milions de persones
274,7 hab./km2
Anglès, gaèlic escocès, gal·lès,
gaèlic irlandès
Lliura esterlina, 1 EUR = 0,88 GBP
(tipus de canvi mig 2019)
81,1 anys
Cristiana (59,5%)
Musulmana (4,4%)
Cap (25,7%)
n/d plena alfabetització

2019

2020

2021

1,5%

-9,8% (e)

5,9% (e)

PIB (PPP)

3.254.845 M$

Agricultura
Indústria
Serveis

0,7%
20,2%
79,2%

PIB per càpita (PPP)

48.727,4 $

Inflació

1,8%

Taxa d’atur

3,8%

Deute públic

85,4% del PIB

Balança compte corrent

-4,0% del PIB

Risc creditici

Doing Business

AA
8/190

Infraestructures
Aeroports
Aeroport principal

271
London-Heathrow

Xarxa ferroviària

16.837 km

Carreteres

394.428 km

Ports principals

Felixstowe, Londres,
Southampton

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, BCE
(e) estimació
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Principals sectors per volum de negoci a Regne Unit
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2020-24

Principals sectors per volum de negoci, 2019

300.000

Creixement Creixement
2020-24
2015-19

5%
4%

250.000
4%

200.000

3%

Mobile & Gaming

4,00%

4,75%

Continguts digitals i audiovisuals

3,68%

6,46%

Wellness & Beauty

3,19%

5,65%

Indústria 4.0 i impressió 3D

2,88%

3,98%

Tèxtil i moda

2,45%

4,24%

TIC i transformació digital

2,42%

2,94%

Esports

2,20%

3,09%

Salut i equipaments mèdics

2,12%

5,68%

Smart Cities

1,97%

4,18%

Biotecnologia

1,92%

5,41%

3%
150.000
2%
100.000

2%
1%

50.000
1%
0

0%

Volum de negoci 2019 (M$)

Creixement 2015-19 (%)

Creixement 2020-24 (%)
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
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Principals sectors per volum d’importacions a
Regne Unit
Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2015-19

Principals sectors per volum d’importacions, 2019
100.000

5%

90.000

Creixement
2015-19

4%

80.000
3%

70.000
60.000

Turisme, cultura i oci

4,43%

Moble i hàbitat

1,70%

0%

TIC i transformació digital

1,69%

-1%

Altres indústries del transport

0,89%

Química i plàstics

0,81%

Vins, caves i begudes

0,77%

Metall i metal·lurgia

0,76%

Paper i packaging

0,23%

Salut i equipaments mèdics

0,21%

Smart Cities

0,01%

2%

50.000
1%

40.000
30.000
20.000
10.000
0

-2%

Volum d'importacions 2019 (M$)

Creixement 2015-19 (%)

Proveïdors principals, 2019 (% sobre total importacions)
Alemanya

Estats
Units

12,4%

9,7%

Xina

Països
Baixos

França

9,5%

7,8%

5,6%

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC
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Relacions comercials Regne Unit - Catalunya
Exportacions i importacions Regne Unit – Catalunya 2015-19
(milions d’euros)
4.500

3.382 empreses exportadores a Regne Unit, de
les quals 2.199 són exportadores regulars.

4.000
3.500
3.000
2.500

milions €

2015

2016

2017

2018*

2019*

Exportacions

4.096,3

3.915,5

3.850,8

3.926,6

4.318,1

Importacions

2.682,9

2.475,5

2.536,4

2.829,2

2.879,2

Saldo comercial

1.413,4

1.440,0

1.314,3

1.097,5

1.438,9

*Dades provisionals

2.000

2015

2016

2017

2018*

2019*

Exportacions
✓ Les exportacions catalanes al Regne Unit assoleixen els 4.318,1
milions d’euros el 2019, un 10,0% més que l’any anterior, la xifra
més alta de la sèrie històrica.

✓ Catalunya exporta principalment al Regne Unit vehicles (34,5%),
aparells i material elèctric (7,7%) i combustibles (6,2%) el 2019.
✓ Les exportacions catalanes al Regne Unit representen el 5,8%
del total de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 22,0% de les
exportacions de l’Estat espanyol al Regne Unit.

Importacions
✓ Les importacions catalanes del Regne Unit han augmentat un
1,8% el 2019 i s’han situat en els 2.879,2 milions d’euros.
✓ Catalunya importa principalment del Regne Unit vehicles (28,8%),
combustibles (9,6%) i maquinària (6,4%) el 2019.
✓ Les importacions catalanes del Regne Unit representen el 3,1%
del total de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 24,4% de les
importacions de l’Estat espanyol del Regne Unit.

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola

Regne Unit | Nota econòmica

6

Inversió estrangera
Regne Unit → Catalunya

Catalunya → Regne Unit

Evolució de la inversió IED (milers d’euros)
1.000.000

892.769

900.000

1.000.000
900.000

800.000

800.000

700.000

700.000

600.000

600.000

500.000

402.734

500.000

400.000
248.772

300.000
200.000

Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)

400.000

262.541

300.000

146.480

200.000

100.000

100.000

0

0
2015

2016

2017

2018

2019

141.628

123.165

2015

17.950

19.517

2016

2017

2.698
2018

2019

✓ La inversió del Regne Unit a Catalunya ha estat rellevant en
els darrers cinc anys (1.953,3 M€ en total). Destaca la inversió
rebuda l’any 2019, que ha assolit 892,8 M€, tot i que també
van ser altes les de 2016, 2017 i 2018 (concentrades en
enginyeria civil, activitats immobiliàries i producció de
programes de TV, respectivament).

✓ La inversió de Catalunya al Regne Unit ha arribat als 305,0 M€
en el conjunt dels darrers cinc anys. Destaca la inversió
realitzada el 2015, de 123 M€ (fonamentalment en recollida i
tractament de residus) i la del 2018, de 142 M€ (destinada
principalment a transport i emmagatzematge). El 2019 la inversió
va ser de 2,7 M€.

✓ La Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda del Regne Unit el
2019 correspon a la indústria química (70,6%), comerç (9,2%)
i activitats immobiliàries (7,2%).

✓ La pràctica totalitat de la inversió de Catalunya al Regne Unit
(IDE) el 2019 correspon a serveis financers.

✓ La inversió del Regne Unit el 2019 representa el 27,5% del
total de la inversió rebuda per Catalunya i el 18,2% del total
invertit a l’Estat espanyol des del Regne Unit.

✓ La inversió al Regne Unit el 2019 representa el 0,3% del total
invertit per Catalunya, i un 0,3% del total de la inversió realitzada
per l’Estat espanyol al Regne Unit.

Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Principals empreses inversores
Empreses catalanes establertes a Regne Unit

Empreses britàniques establertes a Catalunya

364 filials catalanes de 213 empreses matriu.

779 filials britàniques de 621 empreses matriu.

Les principals empreses catalanes* a Regne Unit són:

Les principals filials britàniques a Catalunya són:

✓ GRIFOLS SA

✓ VODAFONE ESPAÑA SAU (Vodafone Group Public Limited
Company)

✓ PUIG SL
✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
✓ PUNTO FA SL (MANGO)

✓ SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM
✓ FLUIDRA SA

✓ SANITAS SA DE SEGUROS (The British United Provident
Association Ltd)

✓ SHELL ESPAÑA SA (Royal Dutch Shell Plc)
✓ UNILEVER ESPAÑA SA (Unilever Plc)

✓ ALMIRALL SA

✓ ASTRAZENECA FARMACÉUTICA HOLDING SPAIN SA
(Astrazeneca Plc)

✓ MECALUX SA

✓ INOVYN ESPAÑA SL (Inovyn Finance Plc)
✓ AMCOR FLEXIBLES EUROPA SUR SL (Amcor Plc)

✓ RECKITT BENCKISER ESPAÑA (Reckitt Benckiser Group)
✓ SAGE SPAIN SL (The Sage Group Plc)

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.
Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019.

Font: ACCIÓ
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Oportunitats de negoci internacional a Regne Unit

Mobilitat intel·ligent al Regne Unit

Automoció i
moto

El Ministeri de Transport ha publicat, el març del 2019, un document titulat «El futur de la mobilitat: una estratègia urbana», el
qual explica com el Regne Unit es compromet a desenvolupar programes específics de mobilitat intel·ligent. A més de les
inversions per fomentar el desenvolupament, la fabricació i el desplegament de vehicles d'emissions zero, vehicles
connectats, autònoms i drons, el govern britànic acaba de posar a concurs més de 105 milions d'euros (90 milions de lliures),
a repartir entre les quatre ciutats britàniques que resultin guanyadores del projecte «Future of Mobility Zones». Es tracta
d'àrees urbanes en les quals es volen implementar tecnologies per millorar la mobilitat dels seus habitants, combinant nous
sistemes de transport amb altres de tradicionals.

Alimentació gourmet i tendències alimentàries al Regne Unit

Alimentació i
productes
gurmet

L'alimentació gurmet i diferenciada es consolida en un país que alhora marca tendències amb nous formats i productes, com
els restaurants pop up, food to go, varietats orgàniques, click&collect... i desperta un ventall ampli d'oportunitats. La majoria
de les vendes passen pel sector de supermercats establerts al Regne Unit , i en menys proporció a través de botigues
independents i especialitzades. Els aliments free-from i orgànics guanyen terreny en el sector gurmet creant alternatives
saludables i de qualitat. Els productes especialitzats per excel·lència al Regne Unit són el formatge, olis, xarcuteria i
productes de confiteria. Aquestes tendències es traslladen al food service (restauració) a través dels hàbits i les ganes
d’experimentar.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització

Oportunitat mixta
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Oportunitats de negoci internacional a Regne Unit
Tecnologia i sector educatiu al Regne Unit

Educació,
formació i
serveis
editorials

Amb 900 milions de lliures invertides anualment, el Regne Unit és un líder mundial en edtech, és a dir, en el que fa referència
a la incorporació de tecnologies al sector educatiu. Tanmateix es comptabilitzen més de 1.000 startups edtech al país. A més,
cada any s'organitza a Londres la fira més important del sector, el BETT (fira anual de tecnologia de la informació). Per a
solucions com digitalització de continguts, learning analytics o gamificació, la competència és molt important, si bé el mercat
és molt receptiu a solucions innovadores que poden aportar les empreses catalanes.

Transformació i digitalització de la indústria al Regne Unit

Indústria 4.0 i
impressió 3D

Al Regne Unit, la producció representa un 11 % de l'economia, però fins a un 54 % de les exportacions. Anglaterra ha fet de
la modernització del sistema productiu un dels aspectes clau de la seva estratègia postbrèxit. Es vol augmentar la introducció
de tecnologia 4.0 als centres productius, mitjançant tecnologies digitals per guanyar en productivitat, qualitat i flexibilitat. Això
crea oportunitats en sistemes de fabricació 4.0: robòtica «intel·ligent», impressió 3D, intel·ligència artificial i anàlisi de dades,
entre d'altres. Centres com l'AMRC (Advanced Manufacturing Research Centre), part de la High Value Manufacturing
Catapult, són al capdavant d'aquesta missió.

L'esport, un sector potent i arrelat al Regne Unit

Esports

Al Regne Unit, el sector de l’esport i del culte al cos està fortament desenvolupat, en disciplines molt variades, des del futbol
fins el ioga. La COVID-19 ha afectat els productes i serveis destinats exclusivament als clubs esportius, però alhora una gran
part de la població ha trobat en la pràctica esportiva un substitut d'altres activitats socials afectades per la pandèmia, fet que
obre la porta a productes i serveis enfocats a la pràctica esportiva.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització

Oportunitat mixta
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Oportunitats de negoci internacional a Regne Unit
Digital Health i tecnologies mèdiques a Regne Unit
Salut i
equipaments
mèdics

El Regne Unit és un referent en salut digital i té el potencial de convertir-se en un líder mundial de la medicina preventiva,
motivat també per la seva aposta estratègica per la investigació genòmica. Amb Londres, Oxford i Cambridge a l'epicentre,
les grans empreses farmacèutiques, incloent AstraZeneca o GlaxoSmithKline, impulsen iniciatives d'Open Innovation o de
Corporate Venturing en aquest àmbit. Per la seva banda, el Department of Health o l’NHS utilitzen la compra pública per
impulsar la innovació. Un bona oportunitat per conèixer aquest ecosistema vibrant són els esdeveniments de referència a
l’àmbit europeu com BioTrinity, Anglonordic Life Science Conference o Genesis.

Sector e-commerce i venda en línia al Regne Unit

Logística, comerç
electrònic i
distribució

Amb 46 milions d’usuaris d’internet, el Regne Unit és el líder europeu en vendes en línia, i és el país que presenta millors
xifres de despesa per comprador. El mercat va assolir el 2018 vendes per un valor de 96.000 milions de lliures, gràcies a la
presència de grans empreses líders en comerç digital. Els productes més comprats són peces de roba, material esportiu,
viatges i productes per a la llar; tanmateix, el comerç en línia s’està estenent a moltes altres àrees i ja representa un 6 % del
PIB del país.

La medicina del futur

Biotecnologia

El Regne Unit és un dels principals exportadors de medicaments del món. El camp biotecnològic s’ha confirmat com el
dinamitzador del sector, impulsat per una sòlida xarxa de professionals, universitats, centres de recerca i fons d’inversió. La
immunoteràpia, la genètica, l'oncologia o el sistema nerviós destaquen com a grans camps d’acció dins del sector. El Govern
britànic ha impulsat iniciatives en la línia de la medicina del futur, com la construcció d’una gran base de dades genètiques de
cara a la medicina personalitzada. L’envelliment de la població suposa la necessitat de concentrar esforços en el
desenvolupament de medicaments per a condicions lligades a l’edat, com l’Alzheimer, el càncer, les malalties cardiovasculars
o la diabetis. El NHS (sistema de salut britànic) és un referent a tenir en compte per entrar al mercat, si bé a través de
processos llargs i complexos que involucren des de l'NHS Supply Chain, fins a centres de compra regionals i hospitals privats
amb departaments de compra.
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització

Oportunitat mixta
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Oportunitats de negoci internacional a Regne Unit
Noves tecnologies per a infraestructura i construcció

Infraestructures i
construcció

El Govern britànic s'ha compromès que el sector de la construcció miri a les necessitats de futur, amb edificis i
infraestructures de millor qualitat i més eficients, incorporant més tecnologia i a menor cost. A més de les noves tecnologies
que permetin edificacions i infraestructures més segures amb un gestió de costos més eficient, també destaca l’àmbit dels
edificis comercials o residencials a través de tecnologies innovadores i de sistemes intel·ligents. Això va des de l’àmbit dels
materials fins a la domòtica, amb sensors per regular el consum de la calefacció o la llum, sistemes de control remot dels
aparells i recol·lecció de dades. Tanmateix, hi ha un lligam amb l’àmbit de la sostenibilitat, ja que el Govern britànic es va
comprometre a reduir a la meitat les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle al voltant de l’any 2025 i d'un 80% al 2050,
en comparació amb els nivells d’emissió del 1990.

Compra pública d'innovació al servei de la mobilitat del futur

Smart Cities

Pel que fa al transport, el Govern britànic identifica com a reptes prioritaris aspectes com la mobilitat com a servei, la mobilitat
activa, la cadena logística i la capacitat de les xarxes de transport. L'Administració és extremadament activa en la presentació
de licitacions de compra pública d'innovació a través de l'instrument SBRI per trobar solució a aquests reptes, impulsant així
la innovació en l'àmbit de la mobilitat sostenible en totes les modalitats. Multitud d'organismes públics, com el Department for
Transport (DfT), Network Rail o Transport for London (TfL), busquen activament les tecnologies en desenvolupament més
innovadores per aportar valor a un sector estratègic per al Regne Unit.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització

Oportunitat mixta
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