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La Cambra de Barcelona organitza missions 

comercials a Qatar, el Brasil, Rússia, Turquia i el 

Kazakhstan 

    
 Mig centenar d’empreses del Club Cambra participen en les accions de 

promoció exterior 

 Les empreses catalanes estan apostant per la internacionalització per sortir de 

la crisi 

 Per al mes de setembre estan previstes accions a Sud-àfrica i la Xina 

  

 

Barcelona, 28 de juny de 2012 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona organitzarà el proper mes de juliol missions comercials a 

Qatar, el Brasil, Rússia, Turquia i el Kazakhstan, en el marc del Pla d’Acció Internacional de la 

institució, que té com a objectiu ajudar les empreses en la seva sortida i promoció a l’exterior.  

 

Mig centenar d’empreses catalanes de diversos sectors participaran en les missions 

comercials. Totes elles pertanyen al Club Cambra, la plataforma de negocis de la institució, 

creada el passat mes de gener i adreçada a les 250.000 empreses i autònoms de la 

demarcació de Barcelona. 

 

La Cambra de Comerç ha identificat les prioritats respecte dels països que ofereixen més 

oportunitats de negoci, amb el propòsit de donar resposta així a les noves necessitats de les 

empreses, que estan apostant per la internacionalització en l’actual conjuntura econòmica de 

crisi.  

 

És per això, que la corporació està organitzant missions comercials als països amb més 

potencial. En aquest sentit, la Cambra està duent a terme una Missió sectorial a Rússia i 

Kazakhstan. Les empreses participants són dels sectors de la maquinària, l’automoció, 

l’enginyeria, farmacèutic, material elèctric, construcció i béns de consum i disposen d’una 

agenda personalitzada de contactes comercials amb distribuïdors, proveïdors, agents i 

possibles socis comercials de ciutats com Moscou, Samara, Nizhny Novgorod, Astana i Oral. 

 

Durant el mes de juliol, entre els dies 2 i 6, s’organitzarà una Missió sectorial a Turquia i una 

altra al Brasil, del 16 al 20 de juliol. Per una banda, Turquia té unes perspectives de 

creixement del PIB per el període 2011-2017 del 6,7% segons l’OCDE, i existeixen 

oportunitats de negoci per a les empreses en el sectors químic, veterinari i farmacèutic. Per 

l’altra, el Brasil ofereix oportunitats de negoci en els àmbits de la maquinària, l’automoció, les 

tecnologies mèdiques, l’aeronàutica, el material elèctric, la construcció i els béns de consum. 
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La Cambra acaba d’organitzar també una Missió multisectorial directa a Qatar, que ha 

comptat amb la participació de 7 empreses representatives de diversos sectors com la  

construcció, l’enginyeria, la joieria, l’alimentació i el disseny. Les empreses han establert 

contactes comercials amb diferents societats i organismes d’aquest petit emirat àrab, que té 

el major PIB per capita del món.  

 

Els pronòstics de l’FMI indiquen un creixement econòmic prou elevat a Qatar el 2012 i el 

2013, amb una taxa prevista del 6% i del 4,6%, respectivament. Aquesta expansió econòmica 

respon a l’augment de la producció i de la demanda externa de petroli i gas, i a l’impuls de la 

inversió pública en infraestructures. 

 

Així mateix, per després de l’estiu, s’han programat dues missions més, una Missió directa a 

Sud-àfrica, del 17 al 21 de setembre, enfocada als sectors farmacèutic i veterinari, i una altra 

Missió plurisectorial a la Xina, del 22 al 29 del mateix mes. 

 

 

1.508 empreses han participat en les accions d’internacionalització durant el primer 

semestre 

 

Enguany s’han dut a terme diverses accions d’internacionalització promogudes per la Cambra 

de Comerç de Barcelona, en les quala han participat 1.508 empreses. Les empreses han 

rebut assessorament i han participat en tallers internacionals; jornades; seminaris; trobades; 

sessions d’iniciació i programes operatius com l’ATIEX (Assessorament Tècnic en Iniciació a 

l’Exportació), entre d’altres. 

 

Les empreses participants a les missions formen part del Club Cambra i poden aconseguir 

avantatges, com l’accés gratuït a ofertes i demandes d’empreses internacionals de la borsa 

d’oportunitats de negoci de la Cambra; descomptes en sessions informatives; i serveis 

personalitzats i d’assessorament, entre d’altres. 

 

Les exportacions catalanes de béns continuen creixent a bon ritme els quatre primers mesos 

del 2012: 8% interanual. En aquest mateix període, entre les exportacions més dinàmiques, 

es troben les dirigides a Rússia, al Brasil i a Qatar, que creixen el 34%, el 25% i el 41%, 

respectivament. Alhora, les exportacions a Turquia continuen creixent: l’1,3% fins a l’abril del 

2012, després del fort dinamisme de l’any passat. 

 

  

  

  www.premsa.cambrabcn.org 


