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Els ambaixadors a Espanya dels països de la Unió 

Europea visiten la Casa Llotja de Mar 
 

 
• 19 ambaixadors i representants al més alt nivell vi siten la seu de la Cambra 

• La Unió Europea és el principal soci comercial de C atalunya   

 
 

Avui al vespre ha visitat la seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, una important 

representació de les ambaixades dels països de la Unió Europa (UE) amb seu a Madrid en el 

decurs d’una estada a Barcelona de dos dies. Encapçala el grup, Edit Bucsi-Szabó, 
ambaixadora d’Hungria, país que ostenta actualment la presidència rotativa de la Unió. Han 

estat rebuts pel president de la Cambra, Miquel Valls qui ha expressat la seva satisfacció pel fet 

d’haver escollit la Casa Llotja per capçar la situació de les empreses catalanes.   

 

Peça clau de la internacionalització de Catalunya 

La Unió Europea (27 membres) és el principal soci comercial de Catalunya, atès que concentra 

el 66,6% de les exportacions (32.378 milions d’euros) i el 56,1% de les importacions catalanes 

(37.700 milions). No obstant això, el comerç exterior català amb Europa darrerament ha estat 

menys dinàmic que amb altres àrees geogràfiques, fet que explica la seva progressiva pèrdua 

de pes.  
 

Cal assenyalar que Catalunya presenta tradicionalment un dèficit comercial amb la UE-27 (les 

importacions superen les exportacions) que s’explica fonamentalment pel saldo desfavorable 

amb Alemanya i en menor mesura amb Itàlia. En canvi, d’entre els principals socis europeus, 

Catalunya presenta un saldo exterior positiu amb França (el principal destí de les exportacions 
catalanes) Portugal i el Regne Unit. L’any 2010 aquest saldo deficitari es va reduir gràcies a la 

millor evolució de les vendes a Europa que de les compres a aquesta àrea, senyal que 

Catalunya manté un bon nivell de competitivitat exterior amb Europa.   

 
Finalment, destacar que els Països Baixos han substituït Portugal com a quart principal 

proveïdor de béns de la zona euro a Catalunya, després d’Alemanya, França i Itàlia. L’evolució 

de les importacions d’aquests quatre països han registrat evolucions divergents el 2010. Les 

provinents d’Alemanya han caigut, mentre que les de França, Itàlia i Països Baixos han 

augmentat.  
 

 

Més informació:  

Fitxes països europeus: http://bit.ly/fgEzZn  
 
 

 
 
 

  


