
NOTA SOBRE LA INVERSIÓ ESTRANGERA  A CATALUNYA I 

LA INVERSIÓ CATALANA A L’ESTRANGER 2015 

 

La inversió estrangera productiva a Catalunya ha estat de 4.783,2 milions d'euros el 

2015, el que suposa un creixement interanual del 57,8% i la segona xifra més alta 

de la sèrie històrica –molt propera a la de 2010 (4.900 milions d’€), l’any que es va 

registrar el volum màxim d’IED de la sèrie històrica disponible-.  

 

Inversió estrangera productiva a Catalunya i Espanya
En milions d'€

2015 Variació 2015/14 Pes Cat/Esp (%)

Catalunya 4.783,2 57,77% 22,0%

Espanya 21.724,3 10,95% -

Nota: Inversió bruta total sense entitats de tinença de valors estrangers (ETVE)

Font: Elaboració del Departament d’Estudis d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del  

Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

A Espanya, la inversió estrangera ha sumat 21.724,3 milions d'euros -un 11% més que 

l'any anterior-, de manera que la inversió productiva a Catalunya representa el 22% de 

la realitzada a l’Estat.  

 

La branca econòmica que ha captat més inversió estrangera ha estat la indústria 

manufacturera (amb el 26,7% del total), seguida de les activitats financeres i 

d’assegurances i el comerç a l’engròs i el detall (amb un 16,4 i 15,3%, 

respectivament).  

Per àrees geogràfiques, les inversions procedents de la Unió Europea representen 

més de dues terceres parts del total (el 73,5%) i  creixen un +85,8%, i destaca 

especialment el creixement d’inversió des de la resta d’Europa (+303,9%). 

En aquest sentit, cal destacar la inversió de la multinacional d'assegurances Zurich 

que ha triat Barcelona per ubicar-hi el seu centre mundial de 'big data', el que 

suposarà la creació de més de 200 llocs de treball els propers anys. L'empresa ha triat 



Barcelona per la seva capacitat d'atreure talent i ha destacat la qualitat de vida i els 

costos "ajustats" de la ciutat. 

La inversió bruta catalana a l'estranger ha estat de 3.879,4 milions d'euros el 2015, 

un 2,6% menys que el 2014. La inversió bruta a l'estranger del Principat representa el 

15,8% de l’efectuada per les empreses de l'Estat espanyol, que suma 24.545,1 M€ i  

disminueix en major mesura (un 7,7%) respecte a un any enrere. 

Inversió catalana i espanyola productiva a l'estranger 
En milions d'€

2015 Variació 2015/14 Pes Cat/Esp (%)

Catalunya 3.879,45 -2,64% 15,8%

Espanya 24.545,11 -7,74% -

Nota: Inversió bruta total sense entitats de tinença de valors estrangers (ETVE)

Font: Elaboració del Departament d’Estudis d’Ocupació, Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del  

Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

En la inversió catalana, les branques amb un pes majoritari han estat les de serveis 

financers i telecomunicacions –que generen el 84,5% del total- i s’ha dirigit 

majoritàriament als països de l’OCDE, que capten el 86,8% de la inversió a l’exterior. 
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