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Introducció al país   

DADES GENERALS 
 

QUADRE MACROECONÒMIC 2015 

Superfície  99.720 km2 Creixement econòmic 2,6 % 

Població  49,1 milions de persones PIB (PPP) $ 1.848.518 M 

Densitat de població  492,5 hab/km2 PIB per càpita (PPP) $ 36.500  

Idioma  coreà i anglès Inflació 0,7 % 

Moneda  won sud-coreà Taxa d’atur 3,6 % 

 1 EUR = 1.293,2 KRW  Deute públic  34,9 % del PIB 

 (25/04/2016) Balança comercial $ 90.353 M 

Esperança de vida 80 anys   

Religió  cristians 31,6 % Principals clients  Xina (26,0 %) 

 budistes 24,2 %  Estats Units (13,3 %) 

 cap religió 43,3 %  Hong Kong (5,8 %) 

Taxa d’alfabetització  n/d - plena alfab.  Vietnam (5,3 %) 

+15 anys    Japó (4,9 %) 

    

  Principals proveïdors Xina (20,7 %) 

   Japó (10,5 %) 

   Estats Units (10,1 %) 

   Alemanya (4,8 %) 

   Aràbia Saudita (4,5 %) 
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Oportunitats de negoci a Corea del Sud 
PRINCIPALS SECTORS PER VOLUM DE NEGOCI 2015 I CREIXEMENT  

― Els principals sectors per volum de negoci són: components electrònics, vàlvules i tubs, productes bàsics 
de ferro i acer i productes químics bàsics.  

― Producció, recollida i distribució d’electricitat i hospitals són els sectors amb més creixement durant el 
període 2010-2015. 

― Hospitals i construcció general d’immobles són els sectors que tenen major previsió de creixement per al 
període 2015-2020. 

 

 

PRINCIPALS SECTORS PER CREIXEMENT DEL VOLUM DE NEGOCI 
Entre 2010 i 2015:  
Embarcacions d’oci i esportives 
Equipatge de mà i bosses 
Aigües residuals i higiene 

Entre 2015 i 2020: 
Hospitals 
Remolcs i semiremolcs 
Aigües residuals i higiene 

 

Components 
electrònics, 

vàlvules i tubs

Productes bàsics de 
ferro i acer

Productes químics bàsics

Construcció general 
d'immobles

Vehicles a motor

Restaurants

Venda a l'engròs 
de productes 

intermedis no …

Productes plàstics

Producció, recollida i 
distribució d'electricitat

Hospitals
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Preparació, adob i acabament del cuir

Cantines, càterings i altres

Midons i productes amilacis

Aire acondicionat, embalatge i altres màquines

Hospitals

Ganiveteria, eines de mà i articles de ferreteria

Albergs juvenil

Mèdic

Producció, recollida i distribució d'electricitat

Ciències Naturals i Enginyeria

Llums Elèctriques i d'Aparells d' Il·luminació

Maquinària per a l'agricultura i la silvicultura

Remolcs i semiremolcs

Carrosseries de vehicles

Càmpings

Pesticides i altres productes agroquímics

Productes de neteja i cura personal

Aigües residuals i higiene

Equipatge de mà i bosses

Embarcacions d'oci i esportives

Creixement 2015-20 (%) Creixement 2010-15 (%)

Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor. 

Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor. 
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PRINCIPALS SECTORS PER IMPORTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PES DE LA IMPORTACIÓ EN LA CADENA DE PRODUCCIÓ: PRINCIPALS SECTORS  

 

  

Sector % 

Rellotges i dispositius relacionats 95,90 

Maquinària per a la producció tèxtil i peces de vestir 78,00 

Transport aquàtic 73,50 

Aparells de mesurament, navegació i testatge 72,80 

Equipatge de mà i bosses 71,20 

Maquinària per a la indústria metalúrgica 65,30 

Joguines 64,30 

Joieria i articles relacionats 60,20 

Calçat 59,00 

Articles de teixits de punt 58,10 

Ordinadors i maquinària d'oficina 56,60 

Coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió 55,20 

Instruments musicals 55,00 

Reciclatge de residus metàl·lics i ferralla 54,60 

Béns d'esport 54,40 

Instruments d'òptica i equipament fotogràfic 53,30 

Sucre 53,00 

Olis i greixos vegetals i animals 52,60 

Bombes, compressors, claus i vàlvules 51,70 

Fotoquímics, explosius i altres productes químics 47,30 

Sectors amb major volum d’importació, 2015 Sectors amb major creixement, 2010-2015 (%) 

Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor. 

Nota: el % correspon a la quantitat del producte que el país ha d’importar per fabricar el producte en el mercat domèstic.   
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Components electrònics, 
vàlvules i tubs

Maquinària per paper, 
plàstics i cautxú

Cultius, jardineria i 
horticultura

Roba

Vehicles de motor

Altres activitats de suport 
al transport

Bombes, compressors, 
claus i vàlvules

Aparells de mesurament, 
navegació i testatge

Motors elèctrics, 
generadors i 

transformadors

Reciclatge de 
residus metàl·lics …
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OPORTUNITATS PER INTERNACIONALITZAR-SE A COREA DEL SUD EN BASE A 
L’ÀNÀLISI DE TENDÈNCIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITATS INTERNACIONALS DETECTADES DES DE L’OFICINA EXTERIOR 
D’ACCIÓ A SEÜL 

 CIUTATS INTEL·LIGENTS 
Corea del Sud ofereix moltes oportunitats transversals en les solucions de l'anomenada internet 
de les coses per a les smart cities: energies renovables, el reciclatge i la gestió de residus, medi 
ambient, planificació urbanística i transport, etc.  
 

  

 AGROALIMENTARI 
Corea del Sud importa el 70 % del seu consum intern, on destaquen la carn, el peix, els sucs, 
snacks, dolços, etc.  L’occidentalització en els gustos afavoreix la importació de productes gurmet. 
També compta amb un interès exponencial en la demanda d'aliments saludables, biològics i 
orgànics. 
 

  

 VIDEOJOCS 
Corea del Sud és líder mundial en moltes aplicacions. Hi ha oportunitats per a les empreses en 
àrees com ara: programari incrustat, telefonia mòbil 5G, jocs de mòbil, la seguretat a Internet i 
VR.  Hi ha una demanda important de programes i jocs de contingut educatiu. 
 

  

  

Nota: Blau fosc: sectors identificats en base a l'anàlisi de tendències.  
         Resta de colors: sectors identificats i coincidents amb els detectats per les oficines exteriors d’ACCIÓ Font: ACCIÓ en base a dades d’Euromonitor. 

La mida de les bombolles és proporcional 
al valor de la importació al 2015 en M$. 
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Catalunya – Corea del Sud: relacions comercials i 
inversió estrangera  
RELACIONS COMERCIALS  

  

 DADES 2015   

Les exportacions catalanes a Corea del Sud es situen 
en els 314 milions d’euros el 2015, un 6,7% menys que 
l’any anterior, després de créixer de manera important el 
2014. 
Catalunya exporta principalment a Corea del Sud carn 
(25,6% del total), majoritàriament carn de porc, 
maquinària (10,1%) i alumini (7,6%) el 2015. 
 

― Les exportacions catalanes a Corea del Sud 
representen el 0,5% del total de les 
exportacions catalanes.  

― Les importacions catalanes de Corea del Sud 
representen l’1,2% del total de les 
importacions catalanes. 

Les importacions catalanes de Corea del Sud s’han 
recuperat de forma important el 2015 després de varis 
anys en descens i s’han situat en els 890,4 milions 
d’euros (38,9% més que l’any anterior).  
 
Catalunya importa principalment de Corea del Sud 
automòbils (41,5%) i productes químics orgànics 
(9,9% del total). 
 

― Les exportacions catalanes representen el      
17,0% de les exportacions de l’Estat espanyol 
a Corea del Sud.  

― Les importacions catalanes representen el      
38,9% de les importacions de l’Estat espanyol 
de Corea del Sud. 

 

621 empreses exportadores regulars a Corea del Sud. 

   
 
COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA – COREA DEL SUD 
 

 
 

 milers € 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 

 

Exportacions 203.739,6 225.608,6 225.508,5 211.571,2 337.266,2 314.545,2 

Importacions 703.410,6 897.778,1 798.449,4 759.411,8 640.881,5 890.431,0 

 Saldo comercial -499.671,0 -672.169,4 -572.940,9 -547.840,6 -303.615,3 -575.885,8 

 
Font:  ICEX 
*Dades provisionals 
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INVERSIONS 
  DADES 2015  

La inversió de Corea del Sud a Catalunya és 
mínima tot i que l’any 2015 es va situar en els 
467.000 euros, el millor registre dels darrers anys.  
 
El 2015, la Inversió Estrangera Directa (IED) de 
Corea del Sud a Catalunya es va destinar en la seva 
totalitat a la construcció d’edificis. 
 
La inversió de Catalunya a Corea del Sud ha 
oscil·lat els darrers anys, i el 2015 es va situar en els 
3 milions d’euros. 
 
El 2015, la inversió de Catalunya a Corea del Sud es 
va destinar en la seva totalitat al comerç minorista 
tèxtil. 

― La inversió de Corea del Sud a Catalunya 
representa el 14,3% del total invertit a l’Estat 
espanyol, i és insignificant respecte el total de la 
inversió total rebuda per Catalunya.  

― La inversió de Catalunya a Corea del Sud 
representa el 31,5% del total de l’Estat espanyol, 
i és insignificant en relació a la inversió 
realitzada per Catalunya. 

  

INVERSIÓ DE COREA DEL SUD A CATALUNYA INVERSIÓ DE CATALUNYA A COREA DEL SUD 

  
Dades en milers d’euros 
Font:  Ministerio de Economía y Competitividad  
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PRINCIPALS EMPRESES INVERSORES 
 

 

EMPRESES CATALANES ESTABLERTES A 
COREA DEL SUD 
 

EMPRESES DE COREA DEL SUD ESTABLERTES A 
CATALUNYA 
 

3 filials d’empreses catalanes amb establiment a 
Corea del Sud 

7 empreses de Corea del Sud establertes a Catalunya 

 
Les 3 empreses segons facturació: 

 
Les 7 empreses segons facturació: 
 

― Applus Servicios Tecnológicos, SL ― Samsung Electronics CO LTD 

― Werfen España, SAU ― LG Corporation  

― Punto Fa, SL ― Dongbu Daewoo Electronics Corporation 

 ― Vatech Holding  

 ― Hyosung Corporation 

 ― Hanwha Corporation 

 ― Miwon Specialty Chemical CO LTD 

 
Nota: Les dades inclouen empreses catalanes amb 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 un 
establiment permanent amb CIF a Catalunya, 
independentment de l’origen final del seu capital. 

 
Nota: Inclou empreses amb capital estranger (a partir d’un   
50 % de capital estranger). 

 
Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a 
l’estranger 

 
Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses estrangeres. 
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  Avís legal: 

 

Aquesta obra està subjecta a la llicència 
Reconeixement-No Comercial-Compartir-Igual 3.0 
de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, 
distribució i comunicació pública sempre que se’n citi 
l’autor i no se’n faci un ús comercial. La creació 
d’obres derivades també està permesa sempre que 
es difonguin amb la mateixa llicència. La llicència 
completa es pot consultar a:  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/es/deed.ca  
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Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
Tel. 934 767 206  
info.accio@gencat.cat  
www.accio.gencat.cat  
www.catalonia.com  
@accio_cat 
@catalonia_ti 
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OFICINES EXTERIORS DE COMERÇ I INVERSIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

 

 


