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El cònsol general de la Xina a Barcelona assegura 

que es contempla un gran potencial d’inversió i 

cooperació econòmica entre Xina i Catalunya 

En una conferència al Col·legi d’Economistes de Catalunya, Zhu Jingyang ha 

afirmat que “Xina s’ha reservat un marge de maniobra relativament còmode per 

propers reajustaments econòmics” i ha assegurat que “les estrictes mesures 

cautelars de la política Covid-zero són un cost que paga la pena pagar”. 

Barcelona, 4 de maig de 2022.- La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a 

Barcelona ha acollit aquesta tarda una jornada per abordar l’economia xinesa i les 

oportunitats comercials Xina Catalunya, la qual també s’ha pogut seguir online. 

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Carles Puig de Travy ha donat la 

benvinguda a l’acte destacant que “en un món global, les transaccions internacionals i 

especialment amb la Xina com a gran potència són molt importants per a Catalunya”. 

A continuació ha intervingut el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de 

Catalunya Albert Castellanos, el qual ha apuntat que “les empreses catalanes sempre 

han sabut adaptar-se a les contraccions de demanda interna potenciant la seva obertura 

a l’exterior”. Castellanos ha afegit que “la situació econòmica creada per la pandèmia, 

també ens ha fet estimular encara més aquesta obertura a l’exterior, i en aquest sentit 

la Xina és un soci estratègic per a nosaltres”. “Des del Govern posem a disposició totes 

les eines necessàries per aprofitar les oportunitats i continuar re-enfocant aquesta 

important relació”, ha subratllat. 

Seguidament, el cònsol general de la Xina a Barcelona Zhu Jingyang ha impartit una 

conferència centrada en l’economia xinesa i en les possibilitats de cooperació 

econòmica entre Xina i Catalunya. En primer lloc ha recordat que Xina compta amb una 

població de 1.412 milions d’habitants i és la segona economia del món amb un PIB 

d’aproximadament 14,72 bilions de dòlars el 2020. Jingyang ha explicat que “l’any 2021 

el PIB va créixer en un 8,1%, la taxa més alta en l’última dècada i molt per sobre del 6% 

previst, assolint els 17,7 bilions de dòlars amb un augment net de més de 2 bilions de 

dòlars”. El cònsol general de la Xina a Barcelona ha destacat que “Xina representa al 

voltant del 18% de l’economia mundial i contribueix aproximadament en un 25% al 

creixement econòmic mundial”. També ha afirmat que “Xina té el sistema industrial més 

complet del món i una gran capacitat d’innovació científico-tecnològica que permet 

apostar per un desenvolupament innovador, coordinat, verd, obert i amb beneficis 

repartits entre tots que configura un nou paradigma de creixement de doble circulació”. 

A més ha apuntat que “l’any 2021 el PIB per càpita xinès va arribar a superar per primera 

vegada els 12.000 dòlars, xifra mitjana del PIB per càpita mundial” i ha afegit que “el 

comerç exterior de Xina es va incrementar en un 21,4%”. El cònsol general de la Xina a 

Barcelona ha destacat també que “la inflació es va mantenir per sota de l’1% i la taxa 

d’atur en el 5,1%” i ha afirmat que “aquestes dues dades sumades a la taxa de 

creixement demostren la qualitat del creixement de Xina”. També ha assegurat que 

“Xina ha esquivat el fet de llançar forts estímuls econòmics, reservant-se un marge de 

maniobra relativament còmode per propers reajustaments econòmics”. 



 

 

Pel que fals objectius de desenvolupament per al 2022, Zhu Jingyang ha subratllat que 

“s’espera un creixement del PIB al voltant del 5,5% i un augment de la inflació al voltant 

del 3%, així com la creació de més d’11 milions de nous llocs de feina a les zones 

urbanes”. En el balanç del primer trimestre d’enguany, el cònsol general de la Xina a 

Barcelona ha destacat que “el PIB va créixer un 4,8% interanual, un 1,3% més que en 

el quart trimestre del 2021, i que el total d’importacions i exportacions de bens va 

augmentar en un 10,7%, mantenint la inflació en un 1,1%”.  

En relació a la política de “Covid-zero” seguida per la Xina, Zhu Jingyang ha assegurat 

que “les estrictes mesures cautelars són un cost que paga la pena pagar” i ha explicat 

que “Xina ha adoptat diverses mesures per facilitar i impulsar les reactivacions de la 

feina i la producció, amb resultats positius”. 

En referència a les relacions econòmiques i comercials entre Xina i Espanya, Zhu 

Jingyang ha recordat que “Xina és el major soci comercial d’Espanya fora de la UE i 

Espanya és el cinquè soci comercial de Xina dins la UE, amb un comerç bilateral que 

va assolir els 43.500 milions d’euros el 2021, amb un augment del 15,7%”. També ha 

detallat que “Espanya és el quart destí de les inversions xineses a la UE, amb una 

inversió total de 700 milions de dòlars, xifra que suposa un augment interanual del 90%”. 

Pel que fa a les exportacions catalanes a Xina, aquestes van ascendir el 2021 a gairebé 

2.700 milions d’euros i les importacions des de Zina a 10.500 milions d’euros. “Xina és 

la segona font d’importació, segon destí d’exportació de productes agrícoles i primer 

destí d’exportació dels productes de carn catalans”, ha afegit. 

Jingyang ha conclòs la seva intervenció destacant que “la relació econòmica i comercial 

entre Xina i Espanya ha demostrat ser resistent i dinàmica en tots els fronts” i subratllant 

que “contemplem un gran potencial d’inversió i cooperació econòmica entre Xina i 

Espanya, especialment entre Xina i Catalunya, en les àrees d’economia digital, 

agricultura verda, energia neta, ciutats intel·ligents, turisme o cultura”. 

Finalment, ha tingut lloc un col·loqui sobre les oportunitats comercials Xina-Catalunya 

amb la participació de la directora de la Unitat de Negoci Internacional d'ACCIÓ Cristina 

Serradell i el director general de la comunitat de les empreses industrials 

internacionalitzades (amec) Joan Tristany moderat pel president de la Comissió 

d’Economia Internacional i Unió Europea del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Xavier Ferrer. 

La directora de la Unitat de Negoci Internacional d'ACCIÓ Cristina Serradell ha 

comentat que “en els més de 30 anys que fa que ACCIÓ és a la Xina, on hi tenim 3 

Oficines, hem pogut ajudar més de 3.000 projectes d'empreses catalanes” i ha comentat 

que “actualment donem suport a empreses amb productes innovadors i tecnològics a 

accedir al mercat en sectors com la salut, la mobilitat o la Internet de les coses”. “A més, 

tenim un programa específic per introduir empreses en el mercat de l'e-commerce, on 

la Xina és líder a escala mundial”, ha afegit. 

El director general d’amec Joan Tristany ha explicat que amec compta amb 42 

empreses amb filial a la Xina, totalment integrades i amb un ampli coneixement d’aquest 

mercat. Tristany ha apuntat que en el transcurs dels anys ha canviat radicalment la 

percepció del país asiàtic: “Al principi la Xina era la fàbrica del món. Després hem anat 

veient com ha anat evolucionant fins a convertir-se en el mercat del món. Al 

començament ens demanaven per a les empreses instal·lades al país responsables de 

producció, després responsables de qualitat, i ara comercials”, ha exemplificat.  



 

 

Tristany ha traslladat la preocupació que tenen les empreses per la situació motivada 

per la pandèmia i les restriccions al país, i ha expressat el desig que es pugui reactivar 

aviat l’activitat amb normalitat, per tal que es pugui minorar l’impacte en l’economia 

xinesa i en la de tot el món. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades i més de 1.500 

societats i despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i 

l'empresa. Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com 

un centre de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la 

societat en general. www.coleconomistes.cat  
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