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Presentació
o
o

Aquest informe analitza el comportament de la inversió estrangera directa (IED) a Catalunya l’any 2018. Combina les
anàlisis d’aquest exercici amb les dels quinquennis 2014-2018 i 2009-2013 mitjançant un enfocament basat en la
consideració de períodes amplis que permet atenuar el factor volatilitat associat intrínsecament a la inversió estrangera.
Cal tenir en compte que hi ha diverses fonts que analitzen la inversió estrangera.
• Fonts oficials: United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD), Registre d’Inversió Estrangera
(Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme) i balança de pagaments (Banc d’Espanya).
• Fonts no governamentals: fDi Markets (Grup Financial Times), Orbis Crossborder Investment (Bureau Van Dijk) i
IBM Global Locations Trends, entre d’altres.

o

Aquestes fonts són complementàries ja que totes tenen alhora elements diferencials i limitacions. Per aquest motiu,
l’informe La inversió estrangera a Catalunya 2018 ofereix una visió de conjunt que inclou:
• Les tendències globals d’inversió a partir de dades de la UNCTAD.
• Les dades oficials del Registre d’Inversió Estrangera del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR).
• Les dades no governamentals d’fDi Markets.
• Les dades de l’activitat de captació d’inversions amb el suport d’ACCIÓ.

Nota: Les dades d’inversió estrangera es revisen periòdicament i, per aquets motiu, poden variar en funció del moment d’extracció de
les dades. El present estudi recull dades del MINCOTUR extretes el 20 de març de 2019 i dades d’fDi Markets extretes l’1 d’abril de 2019.
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Què és la inversió estrangera directa (IED)?
o

Són totes aquelles operacions d’inversió exterior directa en un territori destinades a:
• Inversions que generen nova capacitat de producció i/o creació d’ocupació.
• Inversions en les quals l’inversor pretén aconseguir control o influència en la direcció i administració d’una empresa
que opera fora del territori on resideix.

o
o

Per ser considerada IED, la participació de la inversió estrangera en el capital de l’empresa ha de ser igual o superior al
10 %.
Inclou, per tant, operacions de:
• Greenfield: inversió d’una nova empresa sense establiment previ a Catalunya
• Nova inversió: inversió en un producte nou d’una empresa ja establerta a Catalunya
• Reinversió: inversió en el mateix producte en una nova localització
• Ampliació: inversió en el mateix producte i a la mateixa localització d’una empresa ja establerta a Catalunya

• Adquisicions: inversió mitjançant l’adquisició d’empreses ja existents a Catalunya
• Joint ventures: inversió mitjançant un acord de col·laboració entre empreses que culmina amb la creació d’una
societat conjunta
Font: UNCTAD i ACCIÓ.
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Diferències entre les dades del
MINCOTUR i les d’fDi Markets
MINCOTUR

fDi Markets

Moment d’execució de la inversió

Moment d’anunci de la inversió

Greenfield, noves inversions, ampliacions i reinversions
Reinversió de beneficis i préstec matriu-filial
Participacions accionarials (adquisició i joint venture)
Adjudica la inversió al territori on es fa efectivament i no
a aquell on es troba la seu social (elimina l’efecte
capitalitat)

Permet comparació regional a escala mundial
Només registra projectes d’inversió associats a nova
capacitat de producció i creació d’ocupació
Data de registre
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2. Tendències globals d’inversió
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Inversió estrangera directa neta mundial
La inversió estrangera directa neta mundial ha caigut un 19 % el 2018 degut a la
repatriació de beneficis de les empreses nord-americanes.
Evolució dels fluxos d’IED nets mundials. Valor de les fusions i adquisicions
transfrontereres i projectes greenfield anunciats. 2009-2018
(milions de dòlars)

o

2.000.000
1.800.000
1.600.000
-19,2%

1.400.000

o

1.200.000

1.188.000
1.000.000

906.000

800.000

822.000

600.000
400.000

200.000
0
2009

2010

Projectes greenfield

2011

2012

2013

Fusions i adquisicions

2014

2015

2016

2017

2018*

Inversió estrangera directa neta mundial

o

Segons dades provisionals, els
fluxos
globals
d’inversió
estrangera directa (IED) neta
han estat d’1,19 bilions de
dòlars el 2018, un 19,2 %
menys que l’any anterior.
En canvi, la inversió estrangera
en projectes greenfield va
créixer un 29 % respecte del
2017 i les fusions i adquisicions
transfrontereres un 19 %.
El descens de la inversió
estrangera directa neta mundial
es deu a la repatriació de
beneficis de les empreses
multinacionals dels Estats Units
després de la reforma fiscal
duta a terme en el seu país.
Font: UNCTAD (Dades provisionals)
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Inversió estrangera directa neta per regions
La inversió estrangera directa neta ha caigut a Europa i ha pujat a Àsia i Àfrica.
Evolució de la inversió estrangera directa neta per regions. 2017-2018
(xifres en milers de milions de dòlars i % de variació)

o
+5,0%
-73,1%

478 502

2017

-12,9%

2018*

-3,9%

372
302

-8,3%

+6,0%

263

o

155 149
100
48
Àsia en
desenvolupament

Amèrica del Nord

43,2%

22,1%

Amèrica Llatina i el
Carib

12,5%

Europa

8,4%

44

Economies en
transició

3,7%

Pes de la regió s/total IED mundial 2018

38

40

Àfrica

3,4%

La inversió estrangera directa
neta ha caigut de manera molt
important a Europa (-73,1 %) pel
fet d’haver estat la regió més
afectada per la repatriació de
beneficis de les empreses nordamericanes.
En canvi, ha augmentat un 6,0 %
a Àfrica i un 5,0 % a Àsia.
Aquesta última regió reforça el
lideratge mundial en captació
d’inversió estrangera i acumula
el 43,2 % del total mundial el
2018, amb la Xina com a
principal país receptor.

Font: UNCTAD. (*Dades provisionals)
NOTA: regions ordenades de major a menor volum d’inversió captat el 2018 d’esquerra a dreta
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Inversió estrangera directa neta per països
Els Estats Units i la Xina han estat els principals països receptors de la IED mundial.
Principals països receptors de la IED mundial.
TOP 10. 2018 (milers de milions de dòlars)
Estats Units

226

Xina

142

Regne Unit

122

Hong Kong, Xina

112

Espanya

70

Països Baixos

64

Austràlia

62

Brasil
Índia

o

59
43

o

Els Estats Units (266.000 milions de dòlars)
han liderat el rànquing de països receptors
de la IED mundial el 2018. Segueix la Xina
(142.000 milions de dòlars), que juntament
amb Hong Kong (112.000 milions de dòlars)
i l’Índia (43.000 milions de dòlars) situen
Àsia com la principal regió d’atracció d’IED.
A Europa, destaquen en el rànquing el
Regne Unit, Espanya i Països Baixos degut
a les megaoperacions de fusions i
adquisicions del 2018 (p. ex. l’adquisició de
l’empresa britànica Sky o l’espanyola
Abertis). Per contra, la repatriació de
beneficis de les empreses nord-americanes
ha afectat negativament països com Irlanda,
Suïssa, Alemanya o França.

Font: UNCTAD
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Principals inversions greenfield
Els projectes d’inversió estrangera que destaquen aquest 2018 s’agrupen en els
sectors de materials i matèries primeres, química i plàstics i energia i recursos.
2018

Països
Baixos

26.002 M€

€15.538 M€

Materials i matèries
primeres

Energia i
recursos

Canadà

Xina

8.729 M€
Química i
plàstics
Alemanya

França

Xina

FORMOSA
PETROCHEMICAL

Taiwan

Indonèsia

Oman

7.857 M€

Química i
plàstics

Electrònica i
electricitat

Estats
Units

6.111 M€

Materials i
matèries primeres

Química i
plàstics
Estats
Units

UAE

8.206 M€

7.857 M€

Aràbia
Saudita

11.872 M€
Infraestructures i
construcció

Xina

Taiwan

Xina

5.761 M€
CPC

Taiwan

Materials i
matèries primeres
Índia

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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Principals inversions greenfield productives

13

El 2018, els projectes d’inversió estrangera productius amb major volum d’inversió a
nivell mundial han estat destinats principalment als sectors de la química i plàstics,
electrònica i automòbil.
2018

Alemanya

Estats
Units

Estats
Units

8.729 M€

8.206 M€

7.857 M€

Química i
plàstics

Química i
plàstics

Electrònica i
electricitat

Xina

FORMOSA
PETROCHEMICAL

Taiwan

Estats
Units

6.111 M€

5.238 M€

Química i
plàstics

Química i
plàstics

Xina

Hong
Kong

Algèria

Taiwan

Xina

4.365 M€
Automòbil
Estats
Units

Xina

4.365 M€

3.492 M€

3.300 M€

Electrònica i
electricitat

Química i
plàstics

Energia

Israel

Qatar

Turquia

Japó

Taiwan

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
NOTA: S’exclouen les inversions realitzades en materials i matèries primeres i construcció
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Les operacions de fusions i adquisicions han jugat un paper destacat en el panorama
mundial d’inversió estrangera el 2018. S’han produït en aquest sentit grans
operacions com ara la inversió de Bayer a Monsanto o l’entrada de Comcast a Sky.
2018
53.400 M€
Alemanya

40.100 M€
Estats Units

Alemanya

28.000 M€

19.900 M€
França

Estats Units
Agricultura

Regne Unit
Continguts digitals i
audiovisuals

Espanya
Infraestructures i
construcció

Austràlia
Logística, e-commerce
i distribució

17.800 M€
Itàlia
Tèxtil i moda

França

13.500 M€

Pension platform and
administration business

Regne Unit
Financer i assegurances

Països Baixos

13.200 M€

Bermudes
Financer i assegurances

França

Estats Units

12.200 M€

Singapur
Logística, e-commerce
i distribució

Font: Zephyr, dades 2018. Fusions i adquisicions ordenades per volum d’inversió
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3. Inversió estrangera directa a
Catalunya (dades oficials MINCOTUR)
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Inversió estrangera directa
Catalunya ha captat 23.000 milions d’euros en els darrers cinc anys, un 45 % més respecte
del quinquenni anterior.
Evolució de la inversió estrangera bruta a Catalunya.
Volum quinquennal. 1999-2018 (milions d’euros)
25.000

+45%

23.195,1

20.000
15.994,9
15.000
11.339,3

12.147,8

10.000

5.000

0
1999-2003

o

o

2004-2008

2009-2013

2014-2018

La inversió bruta estrangera productiva a Catalunya en el període 2014-2018 ha assolit de mitjana anual els 4.639,0 M€,
un 45,0 % més que la mitjana del quinquenni anterior 2009-2013 (3.199,0 M€).

El 2018 la inversió bruta estrangera productiva a Catalunya ha estat de 2.985,7 M€, un 11,7 % menys que l’any 2017.
Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de DataInvex-MINCOTUR
NOTA: Els fluxos d’inversió directe solen ser volàtils, i s’aconsella comparar les dades en períodes més amplis (quinquennis)
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Inversió estrangera a Catalunya per països
La IED prové majoritàriament d’Amèrica del Nord i la Unió Europea.
Inversió estrangera bruta a Catalunya. TOP 50 països.
2018. (% sobre el total d’inversió rebuda)

Inversió estrangera bruta a Catalunya. TOP 50 països.
2014-2018 (% sobre el total d’inversió rebuda)

Pes IED 2014-18

Pes IED 2018

≥ 10 %

≥ 10 %

2 % a 10 %

2 % a 10 %

<2

<2

País

Estats Units
França
Luxemburg
Països Baixos
Mèxic

% sobre IED rebuda
2014-2018

19,9 %
14,0 %
10,4 %
10,0 %
9,1 %

País

França
Alemanya
Regne Unit
Països Baixos
Suïssa

% sobre IED rebuda
2018

24,9 %
17,9 %
13,2 %
4,8 %
4,6 %

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades de Datainvex-MINCOTUR
NOTA: S’exclouen les inversions “round trip” o “inversió circular”, és a dir, inversió procedent de l’exterior, la titularitat de la qual és d’un resident a Espanya
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Inversió estrangera a Catalunya per regions
Fort creixement de la inversió provinent d’Amèrica i Àsia
Distribució de la IED a Catalunya per regions. 2009-2018
(% sobre el total d’inversió rebuda)
9,1%
8,1%

2,2%
2,7%

o

6,1%
8,6%
10,7%
20,3%
Resta

o

Àsia i Orient Mitjà
Amèrica Llatina

77,8%

Amèrica del Nord

54,3%

Unió Europea

o
2009-2013

2014-2018

La inversió estrangera procedent d’Amèrica del
Nord s’ha multiplicat per gairebé quatre el darrer
quinquenni respecte de l’anterior; i el seu pes
respecte del total de la IED rebuda s’ha més que
doblat (20,3 % vs. 8,1 %).
La inversió estrangera procedent d’Amèrica
Llatina i Àsia s’ha multiplicat per més de cinc el
darrer quinquenni respecte a l’anterior; i
representa el 10,7 % i el 8,6 % respectivament
del total de la IED rebuda, quatre vegades més
que el pes del quinquenni anterior.
La inversió estrangera procedent de la Unió
Europea ha pujat un 1,1 % el darrer quinquenni.
Tot i que continua liderant la inversió a Catalunya,
el seu pes ha baixat del 77,8 % del quinquenni
anterior al 54,3 % actual.

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades de Datainvex-MINCOTUR
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Inversió estrangera a Catalunya per sectors
La indústria és el principal sector d’inversió i representa el 40 % de la IED total a
Catalunya
Inversió estrangera a Catalunya per sectors, 2018.

Inversió estrangera a Catalunya per sectors.
2014-2018 (% sobre el total de la inversió rebuda)

(% sobre el total)
Serveis personals
2,5%

Act. prof., científiques i
tècniques
2,5%
Serveis financers
3,8%

Resta
10,7%

Act. prof., científiques
i tècniques
6,6%

Indústria
42,0%

Informació i
comunicacions
5,6%

Indústria
39,7%

Construcció
7,2%

Act.immobiliàries
8,1%

Activitats
immobiliàries
9,8%

Comerç
12,9%

Comerç
11,6%

Construcció
14,4%

o

Resta
7,2%

En el quinquenni 2014-2018, les inversions s’han
destinat principalment a la indústria (42,0 %),
seguit de la construcció (14,4 %) i el comerç
(12,9 %).

o

Informació i
comunicacions
15,4%

L’any 2018 la indústria també és el principal sector inversor
(39,7 %); la pràctica totalitat s’ha destinat a la indústria
manufacturera, informació i comunicacions (15,4 %),
comerç (11, 6%) i activitats immobiliàries (9,8 %).
Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades de Datainvex-MINCOTUR
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Inversió estrangera: indústria manufacturera
Catalunya lidera la inversió estrangera en la indústria manufacturera a l’Estat.
Distribució de la IED a Catalunya per sectors industrials.
2014-2018 (% sobre el total de la inversió en la indústria manufacturera)
Prod.
Informàtics i
electrònics
3,9%

o
Resta
14,7%
Alimentació i
begudes
41,5%

Productes
farmacèutics
6,5%
Maquinària i
equips
6,6%
Química i
plàstics
8,4%

o

o
Material i equips
elèctrics
10,3%

La inversió estrangera en la indústria manufacturera ha
estat de 4.765,6 M€ en el període 2014-2018.
Alimentació i begudes lidera la captació d’inversió
estrangera en la indústria manufacturera amb el 41,5 %.
Destaquen també vehicles (10,6 %), material i equips
elèctrics (10,3 %), maquinària (6,6 %). i productes
farmacèutics (6,5 %).
El 2018, la inversió estrangera en la indústria
manufacturera ha estat de 1.184,5 M€, un 2,1 % més
que l’any anterior.

Vehicles
10,6%

30,3%

Catalunya lidera la captació d’inversió
estrangera en la indústria manufacturera a
l’Estat espanyol amb el 30,3 % del total el 2018.

*NOTA: la indústria manufacturera exclou les industries extractives, energia, aigua i tractament i gestió de residus.
Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de les dades de Datainvex-MINCOTUR
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4. Inversió estrangera directa a
Catalunya (dades d’fDi Markets)
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IED a Catalunya per nombre de projectes
El 2018, Catalunya ha atret 171 projectes d’inversió estrangera. Es tracta del nombre
més alt de projectes d’inversió estrangera captats en la sèrie històrica d’fDi Markets

Nombre de projectes d‘IED rebuts, per quinquennis

665

700

+46%

600
500

457

o El nombre de projectes d’IED rebuts a Catalunya durant
el darrer quinquenni (2014-2018) ha augmentat un 46 %
respecte del període anterior (2009-2013) amb un total
de 665 projectes.

400

o De

300

la mateixa manera, els resultats del 2018
presenten un augment interanual del 10 % passant
de 156 projectes d’IED rebuts el 2017 a 171 durant
el 2018.

200
100
2009-2013

2014-2018

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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IED a Catalunya
estrangera

per

volum

23

d’inversió

En el període 2014-2018, Catalunya ha captat el volum màxim històric d’inversió en un
quinquenni, tot acumulant 16.295 M€ en aquest període.
Volum d’inversió de capital en M€, per quinquennis
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

16.295
+48%
11.023

o En

contrastar els quinquennis 2009-2013 i 2014-2018,
s’observa un increment del 48 % del volum d’inversió
estrangera a Catalunya. En aquests períodes es passa
d’una mitjana anual de 2.205 M€ captats en el primer
quinquenni, als 3.259 M€ durant el segon.

o El 2018
2009-2013

2014-2018

representa el tercer valor més alt de la
sèrie històrica en volum d’inversió estrangera a
Catalunya amb un resultat de 3.801 M€.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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IED a Catalunya per llocs de treball creats
Durant l’any 2018, Catalunya ha generat un total de 25.947 llocs de treball vinculats
a la inversió estrangera, xifra que constitueix la dada més elevada de la sèrie
històrica i que suposa un increment del 66 % respecte del resultat de l’any anterior.
Llocs de treball creats, per quinquennis
70.000

63.005

+72%

60.000

a Catalunya ha creat 63.005 llocs de treball, xifra que
representa un 72 % més que la del quinquenni 20092013.

50.000
40.000

o Durant el quinquenni 2014-2018, la inversió estrangera

36.541

30.000

o L’any 2018 s’ha produït un increment del 66 % en els

20.000
10.000
2009-2013

2014-2018

llocs de treball creats a Catalunya respecte del 2017.
Amb una mitjana de 152 llocs de treball per cada
projecte d’IED captat durant el 2018, es pot dir que ha
estat un any de projectes d’inversió intensius en
contractació de talent.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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IED a Catalunya per país d’origen de la
inversió
Els Estats Units, Alemanya, França, el Regne Unit i el Japó són els principals
inversors històrics i actuals a Catalunya.
Països d’origen 2014-2018

País

Estats Units (EUA)
Alemanya
França
Regne Unit
Japó
TOTAL

Països d’origen 2018

Nombre
projectes

% sobre el
total

129
97
89
61
52
665

19 %
15 %
13 %
9%
8%
100%

País

Estats Units (EUA)
Alemanya
França
Regne Unit
Japó
TOTAL

Nombre
projectes

% sobre el total

37
28
21
18
13
171

22 %
16 %
12 %
11 %
8%
100 %

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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Principals sectors que han invertit
Catalunya per nombre de projectes

a

Segons fDi Markets, el sector TIC i software ha estat el més dinàmic en inversió
estrangera a Catalunya tant el 2018 com el darrer quinquenni. També destaquen
els projectes d’inversió en serveis empresarials, logística i real estate.
Principals sectors, 2014-2018

Altres; 10%

Alimentació i
begudes; 4%

TIC i software; 25%

Altres bens de
consum; 5%

Principals sectors, 2018

TIC i software; 26%

Altres; 19%

Automòbil; 4%

Automòbil; 5%
Maquinària i
equipament;
5%

Tèxtil; 5%
Ciències de la vida;
5%

Serveis
empresarials;
12%

Maquinària industrial i
d'equipament, 6%

Real estate;
13%
Químic; 5%

Logística i transport; 9%
Real estate; 6%

Tèxtil, 5%

Químic; 8%

Logística; 11%

Serveis
empresarials; 12%

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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Principals subsectors dels projectes
d’inversió estrangera a Catalunya
2018

Subsector*
Software, excepte videojocs
Altres serveis informàtics
Distribució i logística
Roba i accessoris
Serveis de renting i Leasing
Construcció d’habitatges
Construcció d'hotels
Maquinària
Serveis de programació

Projectes
15
12
10
9
7
7
6
6
5

Volum d'inversió (M€)
51,4
59,0
254,1
78,4
21,8
772,7
487,5
59,6
29,7

Llocs de treball creats
624
983
902
679
156
7.911
5.332
363
442

Projectes
61
34
32
28
24
16
14
13
13
12

Volum d'inversió (M€)
150,3
129,5
781,4
132,1
156,3
84,2
26,6
2.148,8
31,8
396,8

Llocs de treball creats
1.922
1.438
2.293
1.430
2.069
555
549
4.007
204
412

2014 - 2018

Subsector
Software, excepte videojocs
Internet i web
Distribució i logística
Roba i accessoris
Altres serveis informàtics
Maquinària d'ús general
Publicitat i màrqueting
Hotels i allotjament
Serveis de renting i leasing
Química bàsica

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
*Ordenat per nombre de projectes
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Cadena de valor de la inversió estrangera
a Catalunya per nombre de projectes
Principals cadenes de valor segons el nombre de
projectes, 2014-2018
Altres; 7%
Construcció; 5%

Màrqueting i vendes;
26%

Headquarters, 10%

Disseny i
desenvolupament;
12%

Logística distribució i
transport; 13%

o Durant

Principals cadenes de valor segons el nombre de
projectes, 2018
Altres; 6%

Màrqueting i vendes; 19%

Manufactures; 9%

Headquarters, 9%
Activitats de
serveis
empresarials;
14%

Manufactures;
13%

el període 2014-2018, un 26 % dels projectes
d’inversió a Catalunya han estat establiments d’oficines
comercials de màrqueting i vendes. A continuació,
destaquen els projectes en oficines per a la prestació de
serveis empresarials (14 %), projectes industrials (13 %)
i centres logístics (13 %).

Construcció; 11%

Logística distribució i
transport; 15%

Disseny i
desenvolupament;
16%

Activitats de serveis
empresarials; 15%

o El 2018 les inversions en oficines comercials, junt amb
les inversions en activitats de disseny, serveis
empresarials, centres logístics i de construcció
suposen mes del 75 % dels projectes totals invertits a
Catalunya.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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Distribució de la IED a l’Estat espanyol per
regions de destinació (I)
Catalunya és la regió líder a l’Estat espanyol amb 171 projectes d’IED rebuts el 2018.
Projectes d’IED - Principals regions de destinació,
2018

Projectes d’IED - Principals regions de destinació,
2014-2018
700

665

180
160

600
500

140
120

411

400

100

300

80

200

116
74

60

182
96

100

171

40
60

57

52

31

30

20

34

26

23

17

13

9

o Amb 665 projectes materialitzats durant els últims 5 anys, o El 2018 Catalunya ha liderat el conjunt de l’Estat en
Catalunya es consolida com la regió líder en captació d’inversió
estrangera dins l’Estat.

atracció d’IED, i ha computat un 47 % més de projectes
que la Comunitat Autònoma en segona posició (Comunitat
de Madrid).
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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Distribució de la IED a l’Estat espanyol per
regions de destinació (II)
Catalunya és la regió líder a l’Estat en volum d’IED l’any 2018.
Volum d’inversió (M€) - Principals regions de
destinació, 2014-2018
18.000

Volum d’inversió (M€) - Principals regions de
destinació, 2018

16.295

16.000

4.000

14.000

3.500

12.000

3.000

10.000

2.500

8.000
6.000
4.000
2.000

o Amb

5.772

2.000

5.703

1.500

3.804
2.226

2.123

1.606

1.526

1.000
1.386

una xifra acumulada de 16.295 M€ durant el
quinquenni 2014-2018, Catalunya destaca com el principal
centre d’atracció en inversió estrangera a nivell nacional.

500

3.801

3.664

1.775
1.083

894

784

697

571

374

o Durant el 2018 Catalunya ha acumulat 3.801 M€ en IED.
Andalusia se situa en segon lloc, molt a prop de Catalunya,
degut a les grans inversions que s’han registrat a Andalusia
el 2018 en sectors com matèries primeres, altres transports
i metal·lúrgia.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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Inversió estrangera a Europa Occidental
per regions de destinació (I)
Durant el període 2014-2018, Catalunya ha estat la 3a regió a Europa Occidental en
nombre de llocs de treball creats, 7a en volum d’inversió i 8a en nombre de projectes
atrets.
Quinquenni 2014-2018
Llocs de treball creats

Projectes

Volum d'inversió
(M€)

119.957

2.745

45.382

2 Irlanda

77.394

963

29.408

3 Catalunya

63.005

665

16.295

4 Illa de França

43.280

1.262

16.331

5 Rin del Nord-Westfàlia

37.840

818

8.831

6 West-Nederland (Països Baixos)

37.298

789

28.122

7 Midlands de l’Oest (Regne Unit)

36.519

352

13.050

8 Escòcia

31.484

542

20.454

9 Midlands de l’Est (Regne Unit)

29.997

217

16.402

10 Nord-est d’Anglaterra

29.855

354

11.254

1.176.521

20.935

465.162

Regió
1 Sud-est d’Anglaterra

Total Europa Occ.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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Inversió estrangera a Europa Occidental
per regions de destinació (II)
El 2018, Catalunya s’ha posicionat com la 2a regió d’Europa Occidental en
creació de llocs de treball procedents d’inversió estrangera, només per darrere
de la regió del Sud-Est d’Anglaterra (Londres).
2018
Regió
1 Sud-est d’Anglaterra
2 Catalunya
3 Irlanda
4 Portugal
5 Illa de França
6 Andalusia
7 West-Nederland (Països Baixos)
8 Est (França)
9 Comunitat de Madrid
10 Midlands de l’Est (Regne Unit)
Total Europa Occ.

Llocs de treball creats

Projectes

Volum d'inversió
(M€)

33.851
25.947
21.847
10.762
10.511
9.654
9.364
8.798
8.343
8.027
304.149

673
171
217
99
245
74
186
51
116
56
4.386

12.714
3.801
8.997
2.496
4.675
3.664
7.731
2.206
1.775
4.560
118.574

o El mateix any, Catalunya

aconsegueix posicionar-se com la 5a regió en nombre de projectes i la 6a en capital
estranger invertit de l’Europa Occidental.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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Inversió estrangera a Europa Occidental
per ciutats de destinació
Quinquenni 2014 - 2018

Any 2018

Ciutat

Llocs de
treball
creats

Projectes

Volum d'inversió
(M€)

Ciutat

Llocs de
treball
creats

Projectes

Volum d'inversió
(M€)

1 Londres

89.627

2.254

31.606

1 Londres

25.688

546

9.439

2 Dublín

38.846

522

13.424

2 Dublín

11.875

120

4.611

3 Barcelona

27.482

397

4.607

3 Barcelona

11.243

106

1.404

4 París

26.277

946

10.253

4 Madrid

5.651

97

1.239

5 Amsterdam

19.927

479

15.347

5 València

5.397

16

807

6 Madrid

17.142

345

3.970

6 Amsterdam

4.752

116

3.113

7 Frankfurt

14.404

412

4.568

7 París

4.632

203

1.660

8 Berlín

12.641

435

2.646

8 Lisboa

4.462

42

971

9 Munic

10.161

429

2.099

9 Castle Donington

3.438

3

609

9.902

37

1.954

10 Lieja

3.357

7

104

1.176.521

20.935

465.162

304.149

4.386

118.574

10 València

Total Europa Occ.

o Barcelona

ha estat la 3a ciutat a Europa
Occidental que ha atret un major nombre de
llocs de treball vinculats a inversió estrangera
en el període 2014-2018.

Total Europa Occ.

o La

ciutat de Barcelona és la 3a ciutat d’Europa
Occidental en nombre de llocs de treball creats
vinculats a inversió estrangera durant l’any 2018,
gràcies als 106 projectes captats, i a un volum
d’inversió estrangera de 1.404 M€.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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5. Principals inversions
estrangeres a Catalunya
(2018 i quinquenni 2014-2018)

© Amazon
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Principals inversions estrangeres a Catalunya
2018
Segons el volum d’inversió

260 M€
130 llocs de
treball creats

Canadà

Construcció d’una nova
planta de biocombustible
al Morell (Tarragona).

93 M€

89 M€

250 llocs de
treball creats

400 llocs de
treball creats

114 llocs de
treball creats

Expansió de la planta
productiva de Martorell.

Centre logístic

Estats Units d’operacions ubicat a

Suïssa

la Zona Franca.

Ampliació de la
infraestructura logística
a la ZAL del Port.

89 M€

89 M€

64 M€

53 M€

114 llocs de
treball creats

114 llocs de
treball creats

350 llocs de
treball creats

250 llocs de
treball creats

Ampliació de la capacitat

Luxemburg d’emmagatzematge al
Port de Tarragona.

Alemanya

Alemanya

200 M€

Països
Baixos

Ampliació de les
instal·lacions al Port
de Tarragona.

França

Instal·lació dels
headquarters al
centre de Barcelona.

Ampliació de la

Estats Units planta logística de
Martorell.

50 M€

50 M€

48 M€

37 M€

217 llocs de
treball creats

48 llocs de
treball creats

45 llocs de
treball creats

200 llocs de
treball creats

Instal·lació d’una nova
plataforma logística a
l’aeroport del Prat.

Alemanya

Millores i augment de la
capacitat a la seva
planta de Tarragona.

Estats Units Ampliació de la planta

productiva de Tarragona
i realització de millores.

Japó

Augment de la capacitat
de producció a les
instal·lacions actuals

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets. S’exclouen els projectes del sector construcció i infraestructures
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Principals inversions estrangeres a Catalunya
2018
Segons els llocs de treball creats
16 M€

10 M€

93 M€

64 M€

800 llocs de
treball creats

500 llocs de
treball creats

400 llocs de
treball creats

350 llocs de
treball creats

Obertura d’un centre

Estats Units internacional d’atenció

Àustria

als clients a Barcelona.

Alemanya

Centre logístic

Estats Units d’operacions ubicat

França

a la Zona Franca.

Instal·lació dels
headquarters al
centre de Barcelona.

17 M€

10 M€

200 M€

53 M€

300 llocs de
treball creats

260 llocs de
treball creats

250 llocs de
treball creats

250 llocs de
treball creats

Obertura d’un laboratori
tecnològic d’àmbit digital
a Sant Cugat del Vallès.

Obertura de la seu

Estats Units d’atenció a les pimes

37 M€

217 llocs de
treball creats
Instal·lació d’una nova
plataforma logística a
l’aeroport del Prat.

Alemanya

d’Itàlia, Espanya i França
a Barcelona.

50 M€

Alemanya

Obertura d’un centre de
gestió de continguts i
d’usuaris a Barcelona.

200 llocs de
treball creats
Japó

Augment de la capacitat
de producció a les
instal·lacions actuals a
Barcelona.

Noruega

Expansió de la planta
productiva de Martorell.

Ampliació de la

Estats Units planta logística de
Martorelles.

28 M€

23 M€

200 llocs de
treball creats

200 llocs de
treball creats

Ampliació de les seves
oficines al Prat de
Llobregat.

França

Obertura d’una planta
de bugaderia industrial
a Barcelona.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets. S’exclouen els projectes del sector construcció i infraestructures
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El 2018, Catalunya s’ha erigit com a ubicació estratègica a Europa, tot captant inversions en centres
tecnològics o Digital Hubs d’empreses líders a nivell mundial.
16 M€

10 M€

17 M€

10 M€

800 llocs de
treball creats

500 llocs de
treball creats

300 llocs de
treball creats

260 llocs de
treball creats

Obertura d’un centre

Estats Units internacional d’atenció

Àustria

als clients a Barcelona.

Alemanya

Alemanya

Obertura d’un laboratori
tecnològic d’àmbit digital
a Sant Cugat del Vallès.

1 M€

10 M€

2 M€

250 llocs de
treball creats

180 llocs de
treball creats

150 llocs de
treball creats

Instal·lació d’un centre
d’experiència de client
a Barcelona.

Suïssa

13 M€

Instal·lació de la seu
europea al 22@ de
Barcelona.

Instal·lació d’un hub
tecnològic (trasllat del
de Suïssa a Barcelona)

Obertura d’un centre

Estats Units global d’excel·lència a
nivell internacional a
Sant Cugat del Vallès.

6 M€

100 llocs de
treball creats
Argentina

Obertura d’un centre de
gestió de continguts i
d’usuaris a Barcelona.

100 llocs de
treball creats
Alemanya

Obertura de la 2a seu
europea a Barcelona.

Regne Unit

Obertura de la seu

Estats Units d’atenció a les pimes

d’Itàlia, Espanya i França
a Barcelona.
7 M€

120 llocs de
treball creats
França

Obertura d’una
seu a Barcelona.

1 M€

7 M€

80 llocs de
treball creats

76 llocs de
treball creats

Reforç de l’oficina de
desenvolupament
tecnològic a Barcelona.

Creació d’un centre de

Estats Units disseny i d’un

laboratori quàntic a
Barcelona.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets i de les inversions fetes públiques a la premsa empresarial
Nota: Les inversions estan ordenades pel nombre de llocs de treball creats
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Principals inversions estrangeres a Catalunya
2014-2018
Segons el volum d’inversió de capital

Alemanya
2015

Portugal
2014

3.074 M€

1.746 M€

448 M€

260 M€

100 llocs de
treball creats

3.000 llocs de
treball creats

200 llocs de
treball creats

130 llocs de
treball creats

Expansió de la
planta de Martorell

Estats Units
2017

Hotels i espai de
convencions a l’àrea
de Tarragona

Suïssa
2016

Obertura del centre
mundial de big data
a Barcelona

245 M€

243 M€

206 M€

53 llocs de
treball creats

600 llocs de
treball creats

197 llocs de
treball creats

Construcció d’una
planta de gas natural
vehicular a la Jonquera

193 M€

Japó
2015

Beijing University of
Chinese Medicine

1.500 llocs de
treball creats
Nou centre logístic

Estats Units al Prat del
Llobregat
2015

Expansió de la planta
de la Zona Franca

Xina
2016

Alemanya
2017

Expansió de la planta
productiva de La
Canonja (Tarragona)

Canadà
2018

Construcció d’una nova
planta de biocombustible
a Martorell

200 M€
250 llocs de
treball creats

Alemanya
2018

Expansió de la
planta productiva
de Martorell

185 M€

180 M€

166 M€

90 llocs de
treball creats

2.023 llocs de
treball creats

1.000 llocs de
treball creats

Nou centre de recerca
mèdica a l’Hospitalet de
Llobregat

França
2017

Projecte comercial i
d’oci a Lleida

Regne Unit

Expansió del seu
negoci a Catalunya

2014
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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Principals inversions estrangeres a Catalunya
2014-2018
Segons els llocs de treball creats
1.746 M€

180 M€

193 M€

0,1 M€

3.000 llocs de
treball creats

2.023 llocs de
treball creats

1.500 llocs de
treball creats

1.000 llocs de
treball creats

Hotels i espai de

Estats Units convencions a l’àrea de
Tarragona
2017

Regne Unit
2014

Japó
2015

França
2017

Projecte comercial i
de lleure a Lleida

Estats Units
2015

Nou centre logístic
al Prat del
Llobregat

Primer centre de clients

Estats Units Cognizant a Europa, a
l’Hospitalet de Llobregat
2017

166 M€

80 M€

16 M€

107 M€

1.000 llocs de
treball creats

900 llocs de
treball creats

800 llocs de
treball creats

755 llocs de
treball creats

Expansió del seu
negoci a Sant Just
Desvern

Japó
2016

Expansió de les seves
oficines a Barcelona a
través de contractació

Estats Units
2018

Obertura d’un
centre internacional
d’atenció als clients
a Barcelona

Noruega
2016

Ampliació de la seva
seu a l’aeroport d’El
Prat

243 M€

10 M€

93 M€

21 M€

600 llocs de
treball creats

500 llocs de
treball creats

400 llocs de
treball creats

370 llocs de
treball creats

Expansió de la planta
de la Zona Franca

Àustria
2018

Obertura d’un centre de
gestió de continguts i
d’usuaris a Barcelona

Estats Units
2018

Centre logístic
d’operacions ubicat
a la Zona Franca

Regne Unit
2014

Ampliació del centre de
desenvolupament de
software a Barcelona

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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Principals fusions i adquisicions
estrangeres a Catalunya
2018

3.816 M€

528 M€

Adquisició 20%

Adquisició 100%

Energia i recursos *

Regne Unit i Espanya

Salut i equipaments
mèdics *

2.000 M€

301 M€

Adquisició 100%

Adquisició 100%

Mobile i Gaming

Estats Units

Salut i equipaments
mèdics *

Estats Units

1.489 M€

265 M€

Adquisició 29,9%

Adquisició 68%

Itàlia

Xina

Itàlia

TIC *

Vins, caves i
begudes

Estats Units

900 M€

250 M€

Adquisició 53%

Adquisició 100%

Continguts digitals i
audiovisuals

Irlanda

Materials i matèries
primeres
Font: Zephyr (Moody’s). Ordenat pel volum d’inversió de capital
* Empreses amb seu social fora de Catalunya
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Principals fusions i adquisicions
estrangeres a Catalunya
2014-2018

3.816 M€

900 M€

Adquisició 20%

2018
Regne Unit i Espanya

Adquisició 53%

2018

Energia i recursos *

Xina

2.000 M€

554 M€

Adquisició 100%

Adquisició 61%

2016

2018
Estats Units
CONTROL
EMPRESARIAL DE
CAPITALES, SA DE CV

Mobile i Gaming

Països Baixos

1.759 M€

Adquisició 100%

2018

2016

1.489 M€

Logística, e-commerce i
distribució

528 M€

Augment d’adquisició
del 39,6% al 61%

Mèxic

Infraestructures i
construcció

Itàlia

Salut i equipaments
mèdics *

500 M€
Adquisició 100%

Adquisició 29,9%

2018
Itàlia

Continguts digitals i
audiovisuals

2016

TIC *

França

Logística, e-commerce i
distribució
Font: Zephyr (Moody’s). Ordenat pel volum d’inversió de capital
* Empreses amb seu social fora de Catalunya
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Projectes d’inversió materialitzats el 2018
Rècord històric de projectes materialitzats amb el suport d’ACCIÓ per vuitè any
consecutiu i millor registre en creació d’ocupació a través d’aquests projectes

84

322,3 M€

PROJECTES D’INVERSIÓ
MATERIALITZATS

D’INVERSIÓ
ATRETA

(▲20,0 %)

(▲33,7 %)

5.455

1.269

LLOCS DE TREBALL
CREATS

LLOCS DE TREBALL
MANTINGUTS

(▲69,6 %)

(▼8,2 %)

Font: EIC (DGI - ACCIÓ)
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Projectes d’inversió materialitzats
El nombre de projectes d’inversió materialitzats amb el suport d’ACCIÓ creix un 20 %
el 2018 i un 64,2 % en el període 2014-2018 respecte al quinquenni anterior.
Nre. de projectes d'inversió materialitzats amb
el suport d'ACCIÓ per quinquennis. 2009-2018
400
335

350
300

+64,2 %

o En

termes acumulats, entre 2014 i 2018 es van
materialitzar 335 projectes d’inversió (67 de mitjana
anual), un 64,2 % més que el quinquenni anterior (204
projectes en total, 40,8 projectes de mitjana anual).

o S’encadena

una dècada d’augment ininterromput de
projectes materialitzats amb el suport d’ACCIÓ, que
arriben a 84 l’any 2018, un 20,0 % més que l’any
anterior.

250
204
200
150
100
50
0
2009-2013

2014-2018

Font: EIC (DGI - ACCIÓ)
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Volum d’inversió dels projectes materialitzats
La inversió atreta amb el suport d’ACCIÓ els darrers cinc anys supera els 1.500
milions d’euros, un 9,3 % més que el quinquenni anterior.
Volum d'inversió dels projectes materialitzats amb el
suport d'ACCIÓ per quinquennis. 2009-2018 (milions d'euros)
1.800
+9,3 %

1.600

1.552,8

1.420,8

o Els

projectes materialitzats en el quinquenni
2014-2018 van suposar 1.552,8 M€ (310,5 M€
de mitjana anual), un 9,3 % més que el
quinquenni anterior (1.420,8 M€, amb una
mitjana anual de 284,1 M€).

1.400

o L’any 2018, la inversió associada als projectes

1.200

materialitzats amb el suport d’ACCIÓ ha estat
de 322,3 M€, un 33,7 % més que l’any anterior
(241,0 M€).

1.000
800
600
400
200
0

2009-2013

2014-2018

Font: EIC (DGI - ACCIÓ)
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Destaca l’impacte en creació de nova ocupació, amb un creixement del 67,8 % els
darrers cinc anys respecte al quinquenni anterior i l’acumulació de més de 15.600
nous llocs de treball creats entre 2014 i 2018.
Ocupació creada i mantinguda a través dels
projectes d'inversió materialitzats amb el suport
d'ACCIÓ, per quinquennis. 2009-2018
21.383

22.500
20.000

19.348

+10,5 %
5.778

17.500

15.000

10.047

el conjunt del quinquenni 2014-2018 s’han creat
15.605 llocs de treball a través dels projectes
materialitzats amb el suport d’ACCIÓ, un 67,8 % més
que el quinquenni anterior (9.301).

o Si

s’observa l’ocupació creada i mantinguda, el
creixement és del 10,5 % (21.383 llocs de treball creats i
mantinguts entre 2014 i 2018).

-42,5 %

o El 2018, el nombre de llocs de treball creats i mantinguts

12.500
10.000
15.605

7.500
5.000

o En

+67,8 %

a través dels projectes materialitzats amb el suport
d’ACCIÓ se situa en 6.274, un 46,2 % més que l’any
anterior (4.599 llocs de treball creats i mantinguts).

o Destaca l’impacte en llocs de treball creats, que se situa

9.301

en 5.455, un 69,8 % més que el 2017.

2.500
0
2009-2013
Ocupació creada

2014-2018
Ocupació mantinguda
Font: EIC (DGI - ACCIÓ)
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Projectes d’inversió segons l’origen del capital
Els Estats Units i el Japó són els inversors més dinàmics, tot i que el gruix dels
projectes d’inversió materialitzats prové de països europeus.
Projectes materialitzats amb suport d’ACCIÓ
segons el país d’origen del capital, 2018

Projectes materialitzats amb suport d’ACCIÓ
segons el país d’origen del capital, 2014-2018

Projectes
materialitzats

Projectes
materialitzats

≥ 40

≥ 15

30-40

10-15

20-30

5-10

10-20

3-5

5-10

<3

2-5

0

<2
0

Nre. proj.

% sobre el total

Estats Units (EUA)

20

23,8 %

11,0 %

Japó

12

14,3 %

35

10,4 %

Regne Unit

10

11,9 %

Alemanya

28

8,4 %

Alemanya

8

9,5 %

Regne Unit

24

7,2 %

França

8

9,5 %

País

Nre. proj.

% sobre el total

Estats Units (EUA)

65

19,4 %

Japó

37

França

País

Font: EIC (DGI - ACCIÓ)
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Volum d’inversió segons l’origen del capital

Els Estats Units, França, Alemanya i el Japó lideren el volum d’inversió associada als
projectes materialitzats amb els suport d’ACCIÓ.

Volum
d’inversió
dels
projectes
materialitzats amb suport d’ACCIÓ segons
el país d’origen del capital, 2018

Volum
d’inversió
dels
projectes
materialitzats amb suport d’ACCIÓ segons
el país d’origen del capital, 2014-2018

Volum
d’inversió (M€)

Volum
d’inversió (M€)

≥ 200

≥ 75

100-200

50-75

50-100

35-50

25-50

20-35

10-25

5-20

1-10

1-5

<1

<1

0

0

País

Volum
% sobre el total
inversió (M€)

País

Volum
inversió (M€)

% sobre el
total

Estats Units (EUA)

556,9

35,9 %

Alemanya

95,6

29,7 %

França

181,0

11,7 %

Estats Units (EUA)

72,8

22,6 %

Alemanya

170,9

11,0 %

França

48,9

15,2 %

Japó

143,3

9,2 %

Japó

36,3

11,3 %

Suècia

55,3

3,6 %

Suïssa

12,6

3,9 %
Font: EIC (DGI - ACCIÓ)
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Nombre de projectes per sectors
El sector TIC i el de l’automoció encapçalen el nombre de projectes materialitzats el
2018 amb el suport d’ACCIÓ, seguits de logística i química.
Projectes materialitzats per sectors, 2014-2018
Resta ; 16,7%
Electrònica i
electricitat;
3,9%

TIC i software 24,5%

Alimentació
Metal·lúrgia i 2,4%
prod. Metàl·lics
2,4%

Resta;11,9%
TIC i software
27,4%

Tèxtil i moda
3,6%

Tèxtil i moda; 4,2%
Metal·úrgia i
prod.
Metàl·lics;
4,5%

Automoció;
13,7%

Indústria
farmacèutica;
5,1%
Alimentació;
5,4%

Projectes materialitzats per sectors, 2018

Altres béns de
consum; 8,7%

Química i
plàstics; 6,0%

Altres béns de
consum
3,6%
Altres serveis
4,8%

Química i
plàstics
10,7%

Logística, comerç electrònic i
distribució; 7,5%

o En

el quinquenni 2014-2018, el sector TIC ocupa el
primer lloc (24,5 %), seguit d’automoció (13,7 %), altres
bens de consum (8,7 %) i logística (7,5 %).

o S'observa un equilibri, tant en el quinquenni, com el
2018, entre sectors industrials (automoció, alimentació,
química...) i serveis avançats (TIC, logística).

Automoció
14,3%

Indústria
farmacèutica
7,1%

Logística, comerç electrònic
i distribució
11,9%

o Pel

que fa al 2018, el sector TIC també lidera la
classificació (27,4 %), seguit de l’automoció (14,3 %),
logística (11,9 %) i química (10,7 %). Tots junts suposen
més del 60 % del total de projectes materialitzats amb
el suport d’ACCIÓ.
Font: EIC (DGI - ACCIÓ)
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Volum d’inversió per sectors
La indústria farmacèutica, automoció i logística concentren més de la meitat de la
inversió associada als projectes materialitzats amb suport d’ACCIÓ.
Volum d'inversió per sectors, 2018

Volum d'inversió per sectors, 2014-2018
TIC i software; 2,6%

Resta; 10,2%

Metal·lúrgia i
productes metàl·lics;
2,7%

Logística, comerç
electrònic i distribució;
23,5%

Tèxtil i moda; 1,6%

Resta;3,6%

Indústria
farmacèutica
33,3%

TIC i software;1,8%
Altres serveis; 6,3%

Educació i serveis
editorials; 2,7%
Alimentació; 7,8%
Indústria
farmacèutica;
17,3%

Electrònica i
electricitat; 2,9%
Paper, cartró i
packaging; 5,3%

Química i plàstics
11,2%

Alimentació;
8,5%

Química i plàstics; 10,2%

Automoció; 14,2%

Logística, comerç
electrònic i distribució
16,7%

o En el quinquenni 2014-2018, el sector o La indústria farmacèutica lidera el
logístic, de comerç electrònic i
distribució lidera les inversions amb el
23,5 % del total, seguit de la indústria
farmacèutica (17,3 %) i l’automoció
(14,2 %).

volum d’inversió generat l’any
2018 (33,3 %), per davant de
sectors com l’automoció (17,8 %),
la logística (16,7 %) i la química
(11,2 %).

Automoció
17,8%

o S'observen

volums
d’inversió
rellevants tant en sectors amb forta
tradició a Catalunya (indústria
farmacèutica, automoció, química)
com en sectors emergents (cas de
logística i comerç electrònic).
Font: EIC (DGI - ACCIÓ)
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Creació d’ocupació per sectors
El sector logístic i el TIC generen prop del 50 % de l’ocupació creada a través dels
projectes materialitzats amb suport d’ACCIÓ el 2018 i en el quinquenni 2014-2018.
Creació d’ocupació per sectors, 2014-2018
Altres indústries
del transport;
3,0%

Resta; 12,4%
Logística i comerç
electrònic; 24,2%

Educació i serveis
editorials
1,0%

Resta
5,0%

Logística i comerç
electrònic;
30,1%

Altres béns de consum
2,8%

Finances i
assegurances;
3,3%

Química i plàstics
6,0%

Tèxtil i moda;
4,0%

TIC i
software;
22,9%

Altres serveis;
5,1%

o El

Tèxtil i moda
1,5%

Finances i assegurances
2,3%

Química i plàstics;
3,3%

Indústria
farmacèutica;
6,9%

Creació d’ocupació per sectors, 2018

Altres béns de
consum; 7,4%

Automoció; 7,5%

sector logístic i de comerç electrònic és, en el
conjunt del període 2014-2018, el que lidera la creació
d’ocupació, amb un 24,2 % del total. A continuació, se
situa molt a prop el sector TIC, amb el 22,9 %. També
destaquen els sectors d’automoció (7,5 %) i altres béns
de consum (7,4 %).

Automoció
7,0%
Indústria
farmacèutica
10,4%
Altres serveis;
14,4%

TIC i software
19,5%

o Si

s’observa el 2018, els projectes materialitzats del
sector logístic i de comerç electrònic i TIC són els que
més ocupació creen, amb el 30,1 % i el 19,5 % de
l’ocupació creada, respectivament.
Font: EIC (DGI - ACCIÓ)
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Nombre de projectes per cadena de valor
Un de cada quatre projectes materialitzats amb el suport d’ACCIÓ és industrial.
Nombre de projectes per cadena de valor,
2014-2018
Disseny; 1,8%

Logística
3,6%

Ecommerce;
0,3%

Logística; 4,2%

Nombre de projectes per cadena de valor, 2018

Manufactures; 27,5%

TIC; 5,1%

Ecommerce
1,2%

Manufactures
25,0%

Comercial
4,8%
Headquarters
6,0%

Comercial; 6,0%
Headquarters;
9,3%

Centres de serveis
compartits
11,9%
Serveis;
25,4%

R+D; 10,1%
Centres de serveis
compartits; 10,4%

o Si es considera el quinquenni 2014-2018, els projectes
de la cadena de valor de manufactures (industrial)
lideren el nombre de projectes materialitzats (27,5 %),
seguits de serveis (25,4 %), centres de serveis
compartits (10,4 %) i R+D (10,1 %).

TIC
17,9%

R+D
14,3%
Serveis
15,5%

o Els projectes de la cadena de valor de manufactures
(25,0 %), TIC (17,9 %) i serveis (15,5 %) són els
principals entre els materialitzats l’any 2018 amb el
suport d’ACCIÓ.

o Cal destacar que, si s’analitza el volum d’inversió per
cadena de valor, les manufactures superen el 50 %
sobre el total.

Font: EIC (DGI - ACCIÓ)
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Projectes d’inversió tecnològics i industrials
destacats materialitzats amb el suport d’ACCIÓ
2018
E-commerce

Química
Ampliació de la fàbrica amb nou
línies de producció (fragàncies
de luxe). Creació d’un planning
hub des d’on es farà la
planificació a nivell mundial de
la producció.

Estats Units

Aerolínies

Corea
del Sud

Regne Unit

Obertura d’un vol directe
Barcelona-Seül, en col·laboració
amb el CDRA, i establiment dels
seus HQ per a Europa.

Suècia

Construcció
d’un
centre
d’R+D+i especialitzat en la
creació i millora de productes
basats en carburs.

E-commerce
luxe
Nova bugaderia industrial (la
tercera a Catalunya) per donar
servei a tots els clients de l’àrea
metropolitana i a creuers.

Alemanya

Obertura a Barcelona
d’un
Centre
d’R+D
"pre-development centerinnovation
center"
d'abast mundial per a
il·luminació.

Àustria

Farma

Metal·lúrgia

Serveis

França

Creació d’un centre de
desenvolupament
de
software per a la seva
plataforma de venda en
línia per a supermercats.

Il·luminació

Creació del primer centre de
desenvolupament
fora
d’Alemanya.

Ampliació de la seu de Sant
Cugat del Vallès per a convertirse en Centre d'Excel·lència
Global per al desenvolupament
de software per a equips de
diagnòstic.

Suïssa

Automoció

Japó

Ficosa, un dels principals TIER1 del sector
de l’automoció, ha creat un e-mobility hub:
un
centre
pioner
en
sistemes
d’electromobilitat per a vehicles elèctrics i
híbrids i un laboratori de referència
mundial per al desenvolupament i testing
de tecnologies relacionades.
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Factors més valorats per les empreses que
han invertit a Catalunya
Els directius d’empreses destaquen el talent disponible i la proximitat als mercats i
clients com a principals motius per invertir a Catalunya durant el 2018.
10

Principals motius. 2018

9

8
7
6
5
4
3

2
1
0
Talent

o El

Proximitat als
mercats i clients

Creixement del
mercat intern

Infraestructures i
logística

2018, les empreses estrangeres han invertit a
Catalunya motivades principalment per la
disponibilitat
de
talent,
la
posició
geoestratègica, el mercat intern en constant
creixement i les excel·lents infraestructures.

Clúster industrial

Tecnologia i
Innovació

Universitats i
Centres de recerca

Qualitat de vida

Infraestructura en
Tecnologia de la
informació

o Quan

s’analitza el període 2014-2018, els resultats són
similars. La proximitat als consumidors, el talent, el
creixement del mercat domèstic i la qualitat de vida a
la regió són sempre factors de pes en la presa de
decisions per a la inversió al territori.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de dades d’fDi Markets
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Catalunya en rànquings
Inversió

Catalunya és la
1a gran regió del
sud d’Europa
per al futur
2018/2019

Tecnologia

Barcelona és el 1r
hub d’startups en el
sud d’Europa
(EU-Startups, 2017)

Talent
Barcelona, única
ciutat d’Europa
amb 2 escoles de
negoci dins del top
10 del continent
(Financial Times, 2017)

(FDI Int, 2018)

Barcelona és el
5è lloc més
atractiu per
invertir a Europa

Barcelona és la
4a ciutat més
preparada per al
futur tecnològic

Barcelona, 5a
ciutat del món
preferida per
treballar-hi

(Ernst&Young, 2016)

(PwC, 2017)

(Boston Consulting Group,
2019)

Barcelona és la 9a
ciutat del món en
nombre de
projectes IED

Barcelona es
posiciona com a
4a ciutat a nivell
mundial en tech
cities

Barcelona és la
6a millor ciutat
del món en
atracció de talent
per a MBA

(KPMG, 2018)

(CITIE and NESTA, 2017)

(MBA City monitor, ESADE,
2017)

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

56

La inversió estrangera a Catalunya l’any 2018 | Informe

Juny de 2019 |

57

Reconeixements internacionals
‘Catalonia Trade & Investment, guardonada com a “Investment
Promotion Agency of the Year - Highly commended” a la tercera
edició dels fDi Strategy Awards (Grup Financial Times)
Aquests premis també reconeixen Catalonia Trade & Investment per:
•
•
•
•

China engagement
Expansions
Indústria 4.0
Second Footprint

Catalunya és la regió més atractiva del sud d’Europa en termes
d’inversió estrangera els anys 2018 i 2019, segons l’fDi’s European
Cities and Regions of the Future.

La publicació també premia Catalunya per comptar amb la millor
estratègia per captar inversió estrangera entre les regions
europees de més de quatre milions d’habitants.
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Impacte de la inversió estrangera directa a Catalunya

o
o

La inversió estrangera directa neta mundial ha caigut un 19 % el 2018 degut a la repatriació de beneficis de les
empreses nord-americanes, fet que ha afectat principalment Europa. La inversió directa neta, en canvi, puja a Àsia i Àfrica.
En el cas de Catalunya, 2018 és un any rècord en captació de projectes d’inversió estrangera i creació de llocs de
treball.

• Segons fDi Markets, s’han atret 171 projectes d’inversió, que han suposat la creació de 25.947 llocs de treball.
• Aquest dinamisme es reflecteix en la captació d’inversions d’ACCIÓ, que el 2018 contribueix a la captació de 84
projectes d’inversió, rècord per vuitè any consecutiu.

• Destaca

l’impacte en creació d’ocupació, amb els millors registres històrics i creixements propers al 70 %
respecte al 2017 segons ambdues fonts.

• Aquest

fet mostra que els projectes d’inversió que arriben a Catalunya cada vegada són més intensius en
contractació de talent.

• Catalunya és la segona regió d’Europa occidental per creació de llocs de treball associada a projectes d’inversió
estrangera. (font: fDi Markets)

• El 2018, segons fDi Markets, és el tercer any amb major inversió de la sèrie històrica a Catalunya, tot i que es
reprodueix la tendència mundial en termes de volum d’inversió, amb un descens de la IED.

• Destaca el creixement del volum d’inversió atreta a través de projectes materialitzats amb el suport d’ACCIÓ
(+33,7 %).

o

En el període 2014-2018, Catalunya ha rebut més de 23.000 milions d’euros d’inversió, un 45 % més que en el quinquenni
anterior. (font: MINCOTUR)
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Origen geogràfic de la inversió estrangera

o
o

Amèrica del Nord i la Unió Europea (Alemanya, França i Regne Unit) lideren la inversió a Catalunya en el
període 2014-2018.
Tanmateix, creix el pes de la inversió provinent d’Àsia que es multiplica per cinc, segons MINCOTUR. Dins
d’Àsia, destaca Japó com a principal inversor. En el cas concret de Japó, destaca com a inversor en
projectes greenfield.

Sectors i tipologia d’inversió estrangera
o Catalunya consolida el seu posicionament com a destinació d’inversió industrial i tecnològica.
• La indústria és el principal sector d’inversió i representa el 40 % de la IED total a Catalunya. (MINCOTUR)
• Catalunya lidera la captació d’inversió estrangera en la indústria manufacturera a l’Estat espanyol
(30,3 % del total el 2018), i destaquen sectors com automoció, química, material i equip elèctric i alimentació
i begudes.

• L’any

2018 Catalunya es posiciona com a centre de captació d’inversió tecnològica de
multinacionals de prestigi.

• Barcelona

se situa com la 5a ciutat europea amb més atracció d'inversió estrangera del sector
tecnològic, desprès de Londres, Berlín, París i Estocolm. (London & Partners and PitchBook)
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• Catalunya es consolida com a imant per a la inversió tecnològica perquè, entre d’altres, Catalunya és un nucli TIC
punter en el context internacional.

• Aquest sector acumula diversos anys com el més dinàmic en nombre de projectes d’inversió executats a Catalunya i
es caracteritza per volums d’inversió moderada, tot i que intensiva en coneixement i en generació d’ocupació
qualificada.

• Tant els serveis empresarials com la logística segueixen sent dels sectors amb més pes relatiu en inversió
estrangera, entre altres factors, per la posició geoestratègica de Catalunya al sud d’Europa i la Mediterrània.

Factors decisius per a la inversió estrangera a Catalunya

o
o

o
o
o

L’ecosistema empresarial català es consolida com un dels més competitius del continent en captació d’inversió, amb
uns resultats equiparables als de les regions més punteres d’Europa.
Els empresaris apunten al talent disponible, la posició geoestratègica i el creixement del mercat intern de
consum com els principals atractius de la regió per fer-hi negocis.
Això es veu reflectit en la posició que Catalunya ocupa en els principals rànquings internacionals, una posició
privilegiada en àmbits tan transversals com inversió, talent i innovació.
Catalunya és la millor destinació per a la inversió estrangera del Sud d’Europa el 2018 i 2019, segons el Grup
Financial Times.
Barcelona, 4a ciutat preferida del món per treballar-hi. (Boston Consulting Group, 2018)
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