
 

 

 

ETIÒPIA  

Capital Addis Addeba 

Població 117.8M hab. 

Moneda Birr (ETB) 

Equivalència 1€ ≈ 55 ETB 

Idiomes Amhàric (oficial), oromo, somali, tigrinya, sidamo i altres. 

 

 

PIB 

 

D’acord amb l’agència TRADING ECONOMICS, el producte interior brut (PIB) a 

Etiòpia, va valer 107.650 milions de dòlars el 2020, segons dades oficials del Banc 

Mundial. El valor del PIB d'Etiòpia representa el 0,10 per cent de l'economia 

mundial. 

Segons l’agència FOCUS ECONOMICS les condicions econòmiques probablement 

han empitjorat el segon trimestre de l'any fiscal 2021 (8 de juliol de 2021-7 de juliol 

de 2022), mentre el país es troba a la vora d'una guerra total. El conflicte de Tigray 

ha continuat intensificant-se les últimes setmanes amb el govern realitzant dos 

atacs aeris a la regió, dirigits a un lloc d'entrenament i una instal·lació de fabricació 

pertanyent a les forces rebels. Mentrestant, el 2 de novembre es va anunciar un 

estat d'emergència de sis mesos a tot el país, donant al govern el poder d'imposar 

tocs de queda, establir bloquejos de carreteres i interrompre el transport. Això es va 

produir enmig de les tensions creixents mentre les forces rebels aliades es van 

reunir al voltant de la capital, Addis Abeba. En aquest context, el 10 de novembre 

https://tradingeconomics.com/ethiopia/gdp#:~:text=GDP%20in%20Ethiopia%20is%20expected,according%20to%20our%20econometric%20models.
https://www.focus-economics.com/countries/ethiopia


 

S&P Global Ratings va rebaixar la qualificació del país a 'CCC' de 'CCC+' amb 

perspectiva negativa. 

 

Aquest any fiscal (8 de juliol de 2021-7 de juliol de 2022), es veu com l'economia 

s'expandeix a un ritme més fort a mesura que l'impacte de la pandèmia s'esvaeix, 

d'acord amb la campanya mundial de vacunació. Dit això, els riscos estan molt 

inclinats a la baixa enmig de la possibilitat d'una guerra civil a gran escala, així com 

d'una taxa de vacunació nacional notablement baixa. Els panelistes de Focus 

Economics veuen que l'economia va créixer un 6,3% l'any fiscal 2021, un 0,2 punts 

percentuals per sota de la previsió del mes passat, i un 6,1% l'any fiscal 2022. 

 

 

 

Sectors forts 

 

D’acord amb el Banc Mundial, Amb més de 112 milions de persones (2019), Etiòpia 

és la segona nació més poblada d'Àfrica després de Nigèria i l'economia de més 

ràpid creixement de la regió. Tanmateix, també és un dels més pobres, amb una 

renda per càpita de 850 dòlars. Etiòpia té com a objectiu assolir l'estatus de renda 

mitjana-baixa per al 2025. 

L'economia d'Etiòpia va experimentar un creixement fort i ampli, amb una mitjana 

del 9,4% anual entre 2010/11 i 2019/20, el creixement del producte interior brut 

(PIB) real d'Etiòpia es va desaccelerar fins al 6,1% el 2019/20 a causa de la 

COVID-19 (pandèmia de coronavirus). Principalment la construcció, i els serveis 

van representar la major part del creixement. L'agricultura no es va veure afectada 

per la pandèmia de la COVID-19 i la seva contribució al creixement va millorar 

lleugerament el 2019/20 en comparació amb l'any anterior. El consum privat i la 

inversió pública expliquen el creixement de la demanda. , aquest darrer assumint 

un paper cada cop més important. 

 

https://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/overview#1


 

Els principals sectors del país serien en primer lloc l’agricultura (incloent la forestal 

i la pesca), la indústria (principalment tèxtil), mineria, energia, productes 

artesanals, i els serveis entre quals destaquen el transport, les telecomunicacions 

i el turisme. 

 

 

 

 

 

 

Unions duaneres 

 

Etiòpia va ser el primer membre africà independent de les Nacions Unides és 

membre del Grup dels 24 (G-24), del Moviment dels països no alineats , del G77 i de 

l' Organització de la Unitat Africana. Addis Abeba és la seu de la Unió Africana , la 

Cambra Panafricana de Comerç i Indústria , La Comissió Econòmica de les Nacions 

Unides per a l'Àfrica , l’African Standby Force i també és seu de la majoria d’ONGs 

que centren els seus esforços en el continent africà. 

A més Etiòpia és signatari del diferents acord comercials com el Mercat comú de 

l'Àfrica oriental i meridional (COMESA), l'Autoritat Intergovernamental per al 

Desenvolupament (IGAD), l’Acord d'Associació Econòmica d'Àfrica, Carib i Pacífic 

(ACP)-Unió Europea (UE) i a nivell del seu continent, Etiòpia s'ha adherit al Tractat 

de Lliure Comerç Continental Africà (AfCFTA), que té com a objectiu crear un mercat 

comú de tots els països del continent. 

Etiòpia ha signat i ratificat el Tractat d'Abuja que té com a objectiu establir una 

comunitat econòmica africana entre els continents 54 països. 

També va renovar el seu procés d'adhesió a l'OMC paralitzat actualment i tot i que 

el govern posa èmfasi en l'objectiu d'adhesió a l'OMC, encara no està clar el termini 

per completar el procés. 

 



 

 

 

Factors culturals 

 

A Etiòpia es parlen entre 45 i 86 llengües. L'amàric és la llengua oficial del govern i 

una llengua franca molt utilitzada, però a partir del 2007, només el 29% de la població 

va declarar parlar l'amàric com a llengua principal. 

L'anglès és la llengua estrangera més parlada, el mitjà d'ensenyament a les escoles 

secundàries i a tota l'educació terciària; Les lleis federals també es publiquen en 

anglès britànic a la Federal Negarit Gazeta, inclosa la constitució de 1995. 

Per influència colonial, l’italià encara és parlat per algunes parts de la població, 

sobretot entre la generació més gran, i s'ensenya a algunes escoles (sobretot l' 

Istituto Statale Italiano Omnicomprensivo di Addis Abeba ). L'amàric i el tigrinya han 

manllevat algunes paraules de la llengua italiana. 

Etiòpia té estrets vincles històrics amb les tres religions abrahàmiques més 

importants del món . Al segle IV, l'imperi etíop va ser un dels primers del món a 

adoptar oficialment el cristianisme com a religió de l'estat. Tradicionalment l’església 

etíop va ser considerada com a cristianisme copte i actualment es considera com a 

“ortodoxa etíop”. Segons el cens nacional de 2007, els cristians representen el 62,8% 

de la població del país (43,5% ortodoxos etíops, 19,3% altres confessions), els 

musulmans el 33,9%, els practicants de les religions tradicionals el 2,6% i altres 

religions el 0,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afeccions a causa de la covid-19 

 

L’Àfrica ha estat un dels continents que s’ha mostrat resilient al llarg de la pandèmia. 

Tot i així, segons l’agència  Borgen Project, l'agost de 2021, Etiòpia tenia 292.731 

casos documentats de COVID-19 i 4.518 morts en una població de més de 118 

milions. Tanmateix, l'impacte de la COVID-19 a Etiòpia és molt més complicat . A 

part de les clares implicacions sanitàries (mèdiques i mentals) de la COVID-19, la 

pandèmia va afectar significativament altres àrees, com ara la pobresa, la nutrició i 

el sanejament. L'avaluació d'Etiòpia de les Nacions Unides va explorar l'impacte de 

la COVID-19 en la pobresa a Etiòpia i va concloure que tot i ser una de les economies 

de més ràpid creixement del món, el 26% de la població d'Etiòpia viu per sota del 

llindar de pobresa. 

Tanmateix, l'impacte de la COVID-19 a Etiòpia està evolucionant a mesura que 

continua el desplegament de la vacuna i el país implementa campanyes d'informació 

sobre programes de prevenció i higiene i sanejament de la COVID-19. L'Organització 

Mundial de la Salut (OMS) a través de COVAX i l'accelerador ACT va enviar 38 

milions de dosis de vacuna contra la COVID-19 a tot el món, proporcionant vacunes 

a més de 100 països. Els esforços per lluitar contra la COVID-19 a Etiòpia no són en 

va i continuen afectant positivament els països d'arreu del món. 

 

 

 

 

Oportunitats de negoci presents en aquest mercat 

 

Etiòpia i la seva àrea, és a dir l’Africa de l’est, segons Acció, és una zona que està 

vivint una transformació econòmica, molt important que es caracteritza per ser la 

regió del món amb un major creixement exponencial que inclou un creixement 

demogràfic i caracteritzat per una població  eminentment jove i en edat de treballar. 

A això se li suma els processos que està vivint d’urbanització i creixement d’una 

classe mitjana. Aquest canvi de transformació econòmic i industrial significa noves 

https://borgenproject.org/covid-19s-impact-on-ethiopia/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/nairobi/


 

oportunitats per a les empreses ja que s’està vivint també un canvi en els hàbits de 

consum. Per altra banda també és una àrea receptora de fons del Banc Mundial i la 

Comissió Europea cosa que genera oportunitats per empreses que treballin en 

enginyeria, desenvolupament d’infrastructures, aigües i sanejament, transport, medi 

ambient i energia.També presenta oportunitats en els béns de consum basades en 

el creixement d’aquesta nova classe mitjana que es concentra en les ciutats grans. 

Presenten oportunitats sectors com el tèxtil ja que es considera Etiòpia com el  futur 

taller tèxtil i del cuir del món degut a un cost de la mà d'obra competitiu, la 

disponibilitat de matèries primeres i els baixos costos energètic. Tecnologies 

industrials per al futur centre de subcontractació a l'Àfrica, Formulació, inputs i 

tecnologia per la indústria farmacèutica a Etiòpia, Maquinària i equipament per a 

l'agricultura i l'agroprocessament. 

A més segons l’agència All About Ethio, La gestió d'edificis és un negoci en auge, i 

que normalment implica també gestió d'instal·lacions. L'empresa gestora d'edificis 

s'encarrega de supervisar els serveis d'un edifici residencial o comercial. El servei 

d'atenció a la infància, entesa com servei d'atenció diürna de supervisió i cura de 

diversos nens ,edat dels quals van des d'un nadó de 6 setmanes fins a un nen d'uns 

13 anys, també és un sector important. 

La construcció de cases, oficines, centres comercials, edificis governamentals, etc. 

ha vist una veritable explosió a Etiòpia. Però aquest benefici en el sector de la 

construcció no es limita a grans empreses amb grans recursos financers. Les petites 

i mitjanes empreses també poden participar i beneficiar-se molt bé del boom de la 

construcció a Etiòpia. Es considera que hi ha necessitat de fabricar maons. 

Quant a les energies renovables, els preus dels panells solars estan assolint nivells 

que són mínims històrics, això unit als ràpids avenços en la tecnologia 

d'emmagatzematge de bateries i teniu els ingredients per a un model de negoci molt 

rendible per a Etiòpia. El Ministeri d'Etiòpia de Medi Ambient, Bosques i Canvi 

Climàtic (MoWIE), l'Agència de Normes d'Etiòpia i el Ministeri d'Aigua, Reg i 

Electricitat d'Etiòpia han elaborat recentment un pla per introduir un nou estàndard 

per a les importacions de panells solars residencials. 

https://allaboutethio.com/20-best-small-big-business-opportunity-in-ethiopia.html


 

Tots els serveis que van des de neteja, consultoria, publicitat i màrqueting digital, 

immobiliàries, recollida d’escombraries així com els serveis de telefonia mòbil i 

reparacions, fabricació de màquines expenedores, a més del turisme, son sectors 

que presenten moltes oportunitats. Etiòpia també acull nombroses missions 

diplomàtiques, ambaixades, organitzacions internacionals, i degut a la gran quantitat 

d'estrangers especialment a Addis Abeba, ha crescut la necessitat de llocs on poder 

socialitzar, relaxar-se fora de l’horari laboral. 

 

 

Relacions comercials entre Catalunya i aquest país 

 

 

La representació comercial principal de Catalunya a Etiòpia es fa a través de l’Oficina 

Exterior de Catalunya a l’Àfrica Oriental (Nairobi) d’Acció, a través de la qual es fa 

negoci als diferents mercats regionals com: Etiòpia, Kenya, Ruanda, Tanzània i 

Uganda. Les empreses catalanes son presents en aquesta regió ja que està vivint 

uns moments de progrés molt interessant i tenint en compte que Etiòpia és dels 

països més grans de l’Àfrica amb més de 100 milions d’habitants, i que viu un procés 

de transformació molt important, és una zona estratègica per a les exportacions 

catalanes. 

Tot i que encara hi ha poques empreses catalanes establertes a la regió, hi ha una 

demanda creixent per aquests mercats ja que no es troben saturats i son mercats de 

futur.  Per exemple, segons l’informe emès per l’agència estatal ICEX, les 

exportacions de Catalunya a Etiòpia  l'any 2015 van assolir la xifra de 9.572,20 milers 

d'euros, fet que significava una lleugera reculada del 0,11% respecte a l'any anterior 

i suposava l’0,01% del total de l’exportació catalana. Els sectors que han tingut més 

repercussió en el resultat de les vendes a l'exterior han estat: Semi manufactures i 

Béns d'equip que han baixat el 14,70% i el 2,95% respectivament; al contrari han 

experimentat forts augments els sectors d'aliments (280,90%) i manufactures de 

consum (252,23%). 

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/nairobi/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/nairobi/
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde2/njqx/~edisp/doc2016641309.pdf?utm_source=RSS&utm_medium=ICEX.es&utm_content=24-05-2016&utm_campaign=Ficha%20de%20las%20relaciones%20comerciales%20de%20Catalu%C3%B1a%20con%20Etiop%C3%ADa%202015


 

Per part seva, les importacions el 2015 de Catalunya des d'Etiòpia van assolir el valor 

de 5.847,35 milers d'€, un 35,07% més que l'any anterior i representen el 0,01% del 

total exportat per Catalunya. El sector d'Aliments, amb un creixement del 33,73%, és 

el que ha tingut més repercussió. Les compres de Catalunya d'Etiòpia representen 

el 12,50% del total espanyol, que van assolir la xifra de 46.766,25 milers d'euros, un 

522,72% més que el 2014. 

Segons l’informe publicat del 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya titulat 

La intensitat exportadora de Catalunya i els mercats potencials de futur, “l’ Àfrica 

Subsahariana representa l’1,8% de les importacions mundials. Tot i que en el context 

mundial les importacions d’alguns països són relativament baixes, destaquen 

mercats rellevants com Sudàfrica, Nigèria, Etiòpia, Kenya i Ghana, que totalitzen més 

de la meitat (52,9%) de les importacions de la regió. 

Amb l’excepció de Senegal (2,02) i Costa d’Ivori (1,59), la intensitat exportadora de 

Catalunya amb els principals països d’Àfrica Subsahariana és baixa, especialment 

amb els països d’Àfrica Oriental (Etiòpia, Kenia, Tanzània o Moçambic). També és 

baixa amb els principals països importadors de la part occidental com Ghana (0,79) 

i, especialment, Nigèria (0,30), país on la intensitat exportadora ha caigut 

significativament en comparació al 2008 (veure Annex, taula 2). Pel que fa al sud del 

continent, Catalunya presenta índexs inferiors però propers a la unitat a Sud-Àfrica 

(0,99) i Angola (0,98). 

Catalunya necessita intensificar les exportacions a l’Àfrica Subsahariana 

especialment a l’Àfrica Oriental, en aquells països amb majors perspectives de 

creixement com Etiòpia, Kenia, Tanzània i Moçambic; i en els principals països 

importadors de la part occidental com Nigerià i Ghana”. 

Per altra banda. un dels actors catalans importants a l’hora de treballar amb Etiòpia, 

és definitivament la Cambra de Comerç de Tarragona, departament 

d’internacionalització de la qual està especialitzat en mercats africans. Destaquen 

les missions comercials que aquest any 2021 han llançat a aquest país amb la visita 

de les vciutats més importants: Khartoum i Addis Addeba, així com consideren que 

tiòpia, Kenya, Uganda, Rwanda i Moçambic, punts del continent africà que són 

desconeguts, però que tenen una bona estabilitat política i econòmica i grans 

https://www.scipedia.com/public/Arteaga_et_al_2018a
https://www.cambratgn.com/inici/noticies-de-la-cambra/7490-801-20-anys-de-missions-a-ghana-i-nigeria
https://www.cambratgn.com/media/com_cambratgn/missions/71/convocatoria-mision-sudan-etiopia-nov-2021-1630571026.pdf
https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20160706/403011427407/objectivo-este-africa.html


 

oportunitats de negoci”, segons apunta Roberto Barros, encarregat de l'àrea de 

Comerç Exterior. 

 

 

 

 


