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INFORME



En un context de clara recuperació de l’economia global, l’any 2010 Barcelo-
na ha sortit de la recessió més acusada en dècades. Tot i així, el creixement 
de l’activitat a casa nostra és encara modest i la magnitud de les conseqüèn-
cies de la crisi per a les empreses, les entitats financeres i el mercat laboral 
fa preveure als experts un procés de recuperació llarg, que planteja reptes 
de gran complexitat.  

En aquesta situació, la principal prioritat del govern municipal no pot ser al-
tra que la recuperació de l’activitat econòmica i la creació d’ocupació, per tal 
d’avançar cap a un nou model productiu que permeti guanyar competitivitat 
a les nostres empreses i generar oportunitats per als ciutadans –en especial 
per a aquells que es troben en situació d’atur-. 

L’Ajuntament treballa en aquesta direcció en coordinació amb els sindicats 
CCOO i UGT, les organitzacions empresarials Foment del Treball i Pimec, i la 
Generalitat de Catalunya, en el marc del Pacte per a l’Ocupació de Qualitat 
a Barcelona. Un instrument d’acció concertada que ha permès el desplega-
ment a la ciutat d’un ampli mapa de programes i serveis d’actuacions efec-
tives a favor de l’orientació i la inserció laboral, i que impulsa la generació 
d’activitat econòmica. 

D’altra banda, val a dir que l’esforç d’austeritat que està realitzant el govern 
municipal ha estat compatible amb la inversió de més de 3.000 milions d’eu-
ros durant el mandat 2007-2011. Una inversió sense precedents i amb una in-
cidència rellevant en la millora de l’espai públic i la recuperació de l’economia.

Evidentment, més enllà de les actuacions a curt termini per paliar els efec-
tes de la crisi, la reactivació de l’economia requereix pensar a mig i llarg 
termini amb ambició, com Barcelona ha sabut fer en anteriors períodes de 
recessió per acabar sortint-ne reforçada. 

En aquest sentit, cal posar en valor que l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
compta amb un nou ens de govern, que disposa d’un recent i valuós instru-
ment -el Pla Estratègic Metropolità Barcelona 2020-, fruit del consens de 
nombrosos actors institucionals, econòmics i socials, que planteja la visió de 
futur cap on volem avançar en l’horitzó 2020: consolidar l’AMB com una de les 
regions europees més atractives i influents pel talent global innovador, amb 
un model d’integració i cohesió social de qualitat. Una visió on conceptes com 
la sostenibilitat, la capitalitat del Mediterrani, el lideratge global en alguns 
sectors tractors de coneixement i, alhora, el foment de la competitivitat dels 
sectors tradicionals o l’atracció de talent innovador són peces cabdals. 

Certament, Barcelona ja fa temps que va fer una aposta estratègica clara 
per seguir sent, no només una ciutat atractiva i amb una elevada qualitat de 
vida, sinó un motor econòmic amb un ric teixit productiu orientat a les activi-
tats que incorporen més coneixement, creativitat i innovació -les claus de la 
competitivitat al segle XXI-. 

És per això que, recentment, hem pogut fer balanç dels primers deu anys de 
desenvolupament del districte de la innovació 22@, un projecte emblemàtic 
que és ja un referent per a altres ciutats i que ha fet possible que més de 
7.000 empreses operin a data d’avui al Poblenou, amb una presència molt 
rellevant d’activitats intensives en coneixement. 

Un dels grans reptes que té avui Barcelona és aplicar la filosofia d’aquesta 
transformació a altres àrees de la ciutat –com és el cas de la Zona Franca-, 
tot impulsant clústers estratègics que permetin generar veritables ecosiste-
mes de la innovació en àmbits com l’alimentari, el de les indústries creatives 
o el tecnològic. 
  
L’àrea de Barcelona és el principal nucli exportador de l’economia espanyola i 
els experts coincideixen a considerar el sector exterior un dels principals vec-
tors de la sortida de la crisi. Però per tal de reforçar-ne la competitivitat i dina-
misme cal seguir avançant en la millora de les infrastructures de connectivitat. 

La futura estació de la Sagrera constituirà, sens dubte, un gran avenç en 
aquest sentit -tant en l’àmbit de la connectivitat intrametropolitana, com en 
el de la connexió amb la xarxa europea-, que contribuirà de forma signifi-
cativa a l’articulació efectiva de la megarregió Barcelona-Lyon. Cal seguir 
insistint, però, en altres temes també cabdals, com el valor estratègic del 
corredor del Mediterrani o la necessitat d’augmentar les connexions inter-
continentals a l’aeroport.  

Barcelona vol, per tant, projectar-se internacionalment a nivell global, a 
l’àmbit mediterrani i a l’Euroregió; però també presta especial atenció a les 
polítiques de proximitat, a la cura de l’espai públic i a l’equilibri econòmic i 
social entre els 73 barris de la ciutat. La promoció del comerç de proximitat i 
la renovació dels mercats municipals són polítiques especialment rellevants 
en aquest sentit, donat el paper singular d’aquestes activitats com a genera-
dores de riquesa, dinamisme urbà i cohesió social. 

En un context on la competència entre regions i àrees metropolitanes –els 
autèntics motors de l’economia global- és cada vegada més forta, un dels 
actius amb què compta la nostra ciutat per encarar la recuperació econòmi-
ca és el bon posicionament internacional que ha assolit i que els informes de 
l’Observatori de Barcelona permeten constatar any rera any. 

En presentar aquest novè informe anual, voldria trametre la meva felici-
tació a l’equip tècnic per la seva tasca, agrair la col·laboració de totes les 
institucions i entitats que li donen suport, i confirmar una vegada més 
que la col·laboració públicoprivada, en les seves múltiples manifestaci-
ons, és i serà una de les claus del progrés de Barcelona. 

Jordi Hereu i Boher
                                                                  Alcalde de Barcelona



Em plau aportar a l’informe de l’Observatori de Barcelona, per primera 
vegada, l’anàlisi inèdit de la situació econòmica a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) l’any 2010 i les perspectives per al 2011, a partir de l’en-
questa de clima empresarial que fem la Cambra de Comerç de Barcelo-
na i l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

L’any 2010 ha estat una mica més bo que el 2009. L’activitat econòmica 
ha començat a recuperar taxes de creixement positives i la temuda re-
caiguda no s’ha produït. Així mateix, alguns sectors han començat a tenir 
resultats positius durant el 2010. De fet, es tanca l’any amb un retrocés 
anual del PIB inferior al que es preveia, si bé encara no podem parlar de 
recuperació atès que no s’està creant ocupació.

La nostra enquesta de clima empresarial a l’AMB assenyala que els sec-
tors que millor s’han comportat el 2010 són la indústria i el turisme i en 
menor mesura, el de serveis a les empreses. De fet, els sectors industri-
al i hoteler són els únics que han registrat un augment de la facturació i 
que a finals d’any han manifestat que la marxa dels negocis ha començat 
a ser moderadament bona. En canvi, no s’aprecia gaire millora en el co-
merç minorista ni en la construcció, que fins i tot empitjora.
 
L’exportació ha estat un element clau per explicar que la caiguda anu-
al del PIB hagi estat inferior a la que es preveia inicialment i, en con-
cret, per explicar la millora de l’evolució de l’activitat en la indústria. En 
aquests moments de dificultats, les nostres empreses han sortit a l’ex-
terior per aprofitar la recuperació d’altres economies europees i aprofi-
tar també les oportunitats que es presenten a les economies emergents, 
com la Xina, on el potencial de creixement és elevat.

Precisament, els resultats de la nostra enquesta a les empreses de 
l’AMB posen de manifest l’augment del percentatge d’empreses industri-
als exportadores el 2010 i la recuperació del creixement de les exportaci-
ons, que deixa enrere el descens del 2009. 

A més, cal destacar que l’evolució de la nostra indústria, tant la de l’AMB 
com la del sector català, ha estat millor que la de la indústria espanyola, 
posant de manifest que la nostra indústria s’està recuperant més ràpi-
dament que l’espanyola i que, per tant, continuem sent capdavanters a 
l’Estat espanyol. 

Aquests elements que estan fent que comencem a sortir de la crisi són 
les fortaleses de la nostra economia i, per tant, cal potenciar-les. D’una 
banda, l’exportació serà clau per definir quan i com sortim de la crisi. 
D’altra banda, un creixement significatiu de l’exportació impulsarà la in-
versió productiva, que serà l’altre element decisiu per sortir de la crisi. I 

d’aquesta manera, podem construir un nou model de creixement basat 
en pilars que faran créixer la productivitat i la competitivitat de la nostra 
economia i, per tant, elevar el seu potencial de creixement, alhora que 
impulsaran la creació d’ocupació. 

Des del punt de vista sectorial, són la indústria i el turisme els que estan 
impulsant la sortida de la crisi. Fins ara he parlat de la indústria però el 
turisme és un dels altres puntals de la nostra economia. Barcelona tanca 
l’any amb màxims històrics amb 7.133.524 visitants. El nombre de pas-
satgers a l’aeroport de Barcelona s’ha situat prop dels 30 milions el 2010, 
consolidant El Prat entre els deu millors aeroports europeus. Així mateix, 
la nostra ciutat recupera la segona posició en el rànquing mundial pel 
que fa al nombre de reunions internacionals, posició que no ostentava 
des de l’any 2005.

De cara al 2011, les previsions de les empreses de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona milloren amb relació al 2010 i a més són més bones que 
les de l’economia catalana, especialment pel que fa a la inversió, segons 
els resultats de la nostra enquesta de clima empresarial. Les previsions 
dels empresaris de l’AMB apunten un creixement de la inversió d’entorn 
del 3% nominal enfront de l’estancament previst a Catalunya. La indús-
tria seria el principal sector que impulsaria la inversió a l’AMB, amb un 
augment previst del 13%, pràcticament el doble del previst a Catalunya; 
i en segon terme, el sector hoteler, que preveu un creixement de gairebé 
el   3%, el triple que a Catalunya.

Les previsions de creixement de l’exportació en la indústria també són 
bones, del 4% a l’AMB, creixement que suposa una desacceleració amb 
relació al 2010, però que és prou elevat com per potenciar la inversió. Per 
tant, anem pel bon camí tot i que encara ens queda un tram per recórrer.

Vull acabar expressant el meu agraïment a l’equip tècnic pel treball i l’es-
forç de millora continua en el projecte que representa l’Observatori de Bar-
celona i a totes aquelles entitats que un any més han col·laborat propor-
cionant informació i enriquint el contingut de l’informe que us presentem.

Miquel Valls i Maseda
President de la Cambra de Comerç de Barcelona





El sumari és interactiu. Feu un clic sobre l’apartat que voleu consultar per accedir-hi directament.
Per tornar al sumari, cliqueu directament sobre el número de pàgina.
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El 2010 s’ha caracteritzat per la recuperació de l’economia global i dels 
principals països de l’OCDE, que han registrat taxes positives de creixe-
ment del PIB en un context de fort dinamisme del comerç internacional i 
reactivació de la producció manufacturera. Aquesta evolució positiva tam-
bé s’ha produït en el cas d’Espanya i  de Catalunya  —on indicadors com 
les exportacions o el turisme han tancat l’any creixent a bon ritme—, però 
amb un creixement del PIB molt més moderat, en un context caracteritzat 
per la feblesa de la demanda interna i l’intens ajust de la despesa públi-
ca. La lleu recuperació de l’activitat ha provocat la millora dels índexs de 
confiança empresarial i les expectatives més favorables per al 2011 en ma-
tèria d’inversions, exportacions i xifra de negocis que assenyala l’anàlisi 
de clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona realitzat per la 
Cambra de Comerç, principal novetat de la present publicació.

En aquest context en què economies com l’espanyola estan subjectes a un 
alt grau d’incertesa, el present informe de l’Observatori mostra que Bar-
celona segueix mantenint un bon posicionament a nivell internacional, a 
més de comptar amb una marca de ciutat reconeguda. Especialment re-
llevant en aquest sentit és el fet que Barcelona continua posicionada entre 
les cinc millors ciutats europees per als negocis segons l’European Cities 
Monitor de Cushman & Wakefield, per sisè any consecutiu. A més, manté 
la primera posició com a ciutat amb més qualitat de vida per als treba-
lladors, i aquest mateix informe la destaca com la segona ciutat europea 
que millor es promou com a centre de negocis i la quarta més reconeguda 
pels executius enquestats. Així mateix, la ciutat se situa en llocs preferents 
d’altres rànquings de reconegut prestigi com l’FDi Magazine —revista del  
Financial Times—  que posiciona Barcelona en el cinquè lloc de ciutats 
i regions europees de futur 2010/11, o l’informe Scorecard on Prosperity 
2010 elaborat pel Toronto Board of Trade, que la situa en la tercera posició 
com a ciutat més pròspera del món i en primer lloc respecte a l’atractivitat 
en l’àmbit laboral. 

A partir d’aquests resultats favorables, l’Ajuntament de Barcelona, la 
Cambra de Comerç, la Generalitat de Catalunya i altres actors econòmics 
públics i privats coordinen i desenvolupen conjuntament actuacions i pro-
grames per consolidar la marca Barcelona i el seu posicionament a nivell 
internacional. En efecte, el lideratge cooperatiu segueix sent el tret carac-
terístic de les polítiques de desenvolupament de la ciutat i l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) compta des del 2010 amb un nou ens de govern 
que disposa d’un valuós instrument, el Pla Estratègic Metropolità Barcelo-
na 2020, fruit del consens de nombrosos actors institucionals, econòmics 
i socials, que planteja el full de ruta compartit dels 36 municipis de l’Àrea 
en l’horitzó 2020, inspirat en la visió de consolidar l’AMB com una de les 
regions europees més atractives i influents per al talent global innovador, 
amb un model d’integració i cohesió social de qualitat. 

La ciutat desenvolupa també una política integrada basada en el consens 
entre agents per a promoure la creació d’ocupació de qualitat i el foment 
de la creació de noves empreses, dos objectius fonamentals donada l’ac-
tual problemàtica del mercat de treball. En aquest aspecte, en el marc del 
Pacte Local per a l’Ocupació de Qualitat que es va signar el 2008 —pro-
mogut per l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Treball, CCOO, 
UGT, Foment del Treball i PIMEC—, s’ha treballat per contribuir a la reac-
tivació de l’activitat econòmica, atendre les persones aturades i impulsar 
noves professions i ocupació de qualitat, el que ha permès atendre més de 
160.000 beneficiaris i crear uns 15.000 llocs de treball directes a la ciutat: 
6.500 a través de la creació de 3.400 noves empreses i 8.500 inserits a tra-
vés de programes ocupacionals. 

L’aposta i l’acció sostinguda de  Barcelona durant la darrera dècada per 
avançar cap a un nou model de creixement econòmic basat en el coneixe-
ment, la innovació i la creativitat, ha permès assolir alguns resultats visi-
bles. En aquest sentit, cal subratllar el nivell de desenvolupament assolit 
pel projecte 22@, que durant els seus 10 primers anys de funcionament 
ha portat a duplicar el nombre d’empreses que operen al districte fins a 
un total de 7.000. Partint d’aquest referent favorable, la Generalitat de Ca-
talunya i l’Ajuntament de Barcelona promouen conjuntament el Barcelona 
Economic Triangle, format per tres vèrtex territorials d’activitat econòmi-
ca de l’àrea de Barcelona —22@, Delta BCN/Barcelona Zona Innovació i 
el Parc de l’Alba—  amb més de 7 milions de m2 de superfície dedicats 
predominantment a activitats intensives en coneixement i la  capacitat de 
generar més de 200.000 nous llocs de treball. D’altra banda, Barcelona ha 
estat recentment reconeguda com la millor ciutat d’Espanya, la número 22 
d’Europa i la número 54 del món per a fer ciència d’excel·lència (Nature, 
octubre 2010) i, així mateix, ha estat distingida el 2010 com a «Ciutat de la 
Ciència i la Innovació» per part del Ministeri de Ciència i Innovació com a 
resultat del seu compromís en l’impuls de la R+D, essent l’única ciutat de 
més de 100.000 habitants receptora d’aquest reconeixement. Aquest im-
puls fa possible que l’àrea de Barcelona disposi d’uns 210 parcs tecnolò-
gics, centres tecnològics i d’investigació, i de 9 instal·lacions científiques i 
tècniques de referència internacional l’any 2010.

Els experts coincideixen a assenyalar que la internacionalització de l’eco-
nomia serà un dels principals motors de la recuperació. Per a una eco-
nomia com la barcelonina, caracteritzada per una forta base exportadora, 
aquesta és una oportunitat estratègica que requereix d’unes infraestruc-
tures de suport adequades (port amb capacitat ampliada, aeroport amb 
bones connexions intercontinentals...) que li permetin desplegar tot el seu 
potencial competitiu. D’altra banda, la futura estació del tren d’alta velo-
citat a la Sagrera, a més de configurar una nova polaritat econòmica a la 
part nord de la ciutat, generarà un canvi d’escala de la metròpoli que cons-
tituirà un pas clau cap a l’articulació gradual i efectiva de la megaregió 
BarceLió, que pot esdevenir la unitat natural de creixement de Barcelona. 



Pel que fa al turisme urbà, un àmbit en què Barcelona és referent in-
ternacional, l’octubre de 2010 l’Ajuntament va aprovar el Pla Estratègic 
de Turisme 2015 de la ciutat, que estableix les bases d’un model turístic 
que potencia l’equilibri entre residents i visitants i proposa les actuacions 
necessàries per garantir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental 
d’aquesta activitat, així com la continuïtat i consolidació del  lideratge in-
ternacional de Barcelona.
 
En l’àmbit de la formació i el capital humà, Barcelona aposta per la crea-
ció d’un Clúster estratègic d’Educació Superior que reforci les estratègies 
d’atracció i retenció de talent a partir d’actius com el fet de ser l’única ciu-
tat d’Europa amb dues escoles de negocis de reconegut prestigi a nivell 
mundial —IESE i ESADE—. La ciutat compta ja amb un notable percen-
tatge de treballadors amb estudis universitaris i, d’acord amb el Times 
Higher Education Ranking, la UB i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) se 
situen entre les 200 millors universitats del món, mentre d’altra banda el 
projecte «Campus Energia UPC, Energia per a l’excel·lència», ha obtingut 
una nova qualificació de Campus d’Excel·lència Internacional a la Universi-
tat Politècnica de Catalunya. Cal assenyalar que l’Ajuntament de Barcelona 
ha rebut  el premi d’Eurocities 2010 pel seu programa «Do It in Barcelona», 
una iniciativa promoguda per Barcelona Activa, amb la finalitat d’atraure 
talent i activitat empresarial a la ciutat.
 
D’acord amb el Pla Estratègic Metropolità 2020 Barcelona aspira a conver-
tir-se en un referent de sostenibilitat per a les ciutats de clima càlid. Po-
sant l’accent en el model urbà compacte de ciutat mediterrània, Barcelona 
treballa des de fa més d’una dècada per a l’estalvi i l’eficiència energètica, 
l’impuls de les energies renovables, la mobilitat sostenible i la millora am-
biental, a partir del compromís de l’Administració, les empreses i la so-
cietat civil. En aquest sentit, la política municipal de suport al comerç de 
proximitat i els mercats municipals, a més de contribuir a promoure una 
activitat generadora d’un impacte econòmic molt significatiu, sintonitza 
també amb els valors de sostenibilitat i de foment de la cohesió social. 

Barcelona encara, doncs, la propera dècada amb un full de ruta estratègic 
clar, partint de l’inici de recuperació registrat el 2010 i del posicionament 
de la marca Barcelona com un referent de qualitat a nivell internacional. 
L’actual context —en què la reactivació de les economies catalana i es-
panyola avança més lentament que la de molts països de l’OCDE i està 
condicionada pel procés d’ajust pressupostari— fa més necessari que mai 
reforçar l’aposta estratègica i les polítiques publicoprivades adreçades a 
impulsar l’avenç cap a un model productiu basat en el coneixement, la cre-
ativitat i la sostenibilitat, factors clau de la competitivitat i la creació d’ocu-
pació de qualitat en el s. XXI.

Informe Barcelona 2011. Introducció
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Superfície (km2)
Població
Població estrangera (% sobre total)
Densitat (habitants /km2)
Climatologia (Observatori Can Bruixa)
    Temperatura mitjana mensual*
    Precipitació anual (mm)*
    Hores de sol*

DADES MACROECONÒMIQUES:
PIB (var. int. %) -Catalunya (a) 
Afiliats a la Seguretat Social
Taxa d’atur 16-64 anys (%)
Taxa d’ocupació 16-64 anys (%)
Taxa d’activitat 16-64 anys (%)
IPC (var. mitjana, %) -prov BCN
Exportacions (milions d’€) -prov. Barcelona- 
Importacions (milions d’€) -prov. Barcelona-
Inversions a l’exterior (milions d’€) -Catalunya (Gen-Set)
Inversions de l’exterior (milions d’€) -Catalunya (Gen-Set)
Empreses -prov. BCN
Empreses estrangeres a Catalunya

COMERÇ I TURISME
Establiments comerç al detall -prov. BCN
Eixos comercials
Mercats municipals (nombre i superfície comercial (m2))
Hotels 
    Nombre
    Places
Turistes 

INFRAESTRUCTURES
Aeroport
    Pistes (nombre i longitud (m))
    Capacitat màxima de vols/hora
    Passatgers 

Port
    Superfície terrestre (ha) 
    Molls i atracadors (km)
    Trànsit total (milers de tones)

Fira Barcelona
    Salons*
    Visites*
    Superfície ocupada pels salons (m2) *

Universitats catalanes
Alumnes universitaris a Catalunya (curs 2009/2010)
Escoles estrangeres (prov. Barcelona)
Parcs tecnològics, centres tecnològics i de recerca a Barcelona

 

Platges (nombre i metres)
Carril bici (km i abonats bicing) 
Biblioteques públiques (nombre establiments;usuaris)
Museus, col·leccions i centres d’exposició (nombre i usuaris) *
Equipaments esportius públics (nombre i usuaris) *
Espectadors teatre, música i cinema*

102,2
1.619.337

17,5
15.845

18,1
549,6 

2.711,5

-0,2
1.015.007

16,2
66,2
79,0

2,0
37.979,13
53.882,61

1.093,3
2.756,34
458.918

3.407

71.838
24

43;206.769

328
65.718

7.133.524

3/3352;2660;2540
90

29.209.595

828,9
20,3

42.877,0

52
2.983.097

747.263

12
233.538

30
212

7;4.410
180;119.529

36;5.982.936
41;17.509.002

            1.671; 182.367  
13.818.356

ENTORN GEOGRÀFIC

ENTORN ECONÒMIC 

FORMACIÓ I CIUTAT DEL CONEIXEMENT

QUALITAT DE VIDA

Nota: Dades de 2010, excepte *2009 i (a) avanç provisional
Font: AENA, Ajuntament de Barcelona, Anuari Comarcal de Caixa Catalunya, Fira de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, Idescat, INE, Instituto Nacional de Meteorologia, Ports de l’Estat, Secretària d’Estat de Comerç, 
Turisme de Barcelona i Institut de Cultura de Barcelona, Ministeri d’Educació.

Informe Barcelona 2011. Fitxa estadística Barcelona
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Us presentem l’Informe 2011 de l’Observatori de Barcelona.

L’Observatori de Barcelona és una iniciativa promoguda per l’Ajuntament 
de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona que compta amb la 
col·laboració d’un gran nombre d’entitats de la ciutat que, any rere any, 
col·laboren amb el projecte facilitant informació i fent aportacions clau 
sobre els seus sectors d’activitat.

Amb aquesta novena edició de l’informe anual de l’Observatori de Barce-
lona, es vol continuar oferint referències que serveixin de base per a la 
presa de decisions dels agents econòmics interessats en fer negocis o 
a establir-se a Barcelona, per atraure talent i donar suport a la presen-
tació de candidatures a esdeveniments o a l’obertura de seus a la ciutat 
de Barcelona. Amb aquesta finalitat, com cada any, l’informe presenta el 
posicionament de Barcelona respecte de les principals ciutats del món 
en un conjunt d’indicadors econòmics i socials de referència.

L’informe 2011 es presenta amb un format clar i directe, i amb una sèrie 
de novetats i característiques que es resumeixen a continuació:

• Una selecció d’indicadors significatius que ofereixen al lector una pre-
sentació sintètica i eficient d’aquelles magnituds més rellevants des del 
punt de vista del posicionament de la ciutat, del que la caracteritza i dels 
reptes a assolir. En concret, l’informe actual presenta 28 indicadors, dels 
quals dos són nous: població ocupada en indústries creatives i culturals 
a les regions europees, que forma part del capítol de societat del conei-
xement, i millors ciutats europees pel que fa al transport intern, que s’in-
clou al capítol de sostenibilitat i qualitat de vida.

• La inclusió d’elements visuals per a cada indicador, amb gràfiques o 
mapes, que faciliten la comprensió dels resultats i l’anàlisi de la seva 
evolució temporal.

• Taula de síntesi, que aglutina els indicadors per tal de poder veure el 
posicionament de Barcelona.
 
• La incorporació d’un article monogràfic realitzat per la Cambra de Co-
merç on per primera vegada es presenta una anàlisi del clima empresa-
rial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’any 2010 i les  perspectives pel 
2011, que inclou una comparativa amb Espanya i la Unió Europea i un 
tractament específic dels principals sectors econòmics. D’aquesta ma-
nera, es contextualitza a partir de les opinions dels empresaris, l’entorn 
en el qual s’ha trobat Catalunya i la ciutat de Barcelona, així com l’esce-
nari de futur. 

La publicació inclou els apartats següents:

• Una introducció general sobre la situació i les línees d’actuació prefe-
rents de la ciutat en matèria econòmica.

• Un apartat amb els resultats dels 28 indicadors presentats en sis àm-
bits temàtics, negocis, coneixement, turisme, sostenibilitat i qualitat de 
vida, preus i costos, i mercat de treball i formació.

• Un article monogràfic elaborat pel gabinet d’estudis econòmics de la 
Cambra de Comerç de Barcelona on s’analitzen el clima empresarial del 
2010 i les perspectives per al 2011 de l’economia de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.

• Un article monogràfic de LSE Cities, London School of Economics and 
Political Science, presentat a la Cimera Mundial d’Àrees metropolitanes  
a Xicago el 7-8 de desembre de 2010, que es titula: Lliçons de política i 
oportunitats de les àrees metropolitanes a la UE i Àsia: La propera eco-
nomia urbana i que estudia els casos de Munic, Torí, Seül i Barcelona.

• Un apartat de síntesi en què es pot veure el posicionament de Bar-
celona respecte a les  principals ciutats de referència de forma visual i 
resumida.

L’Observatori de Barcelona es caracteritza pels trets següents:

• Es construeix sobre la base d’una bateria d’indicadors, definits prefe-
rentment a escala de ciutat, però susceptibles d’ampliació a altres àm-
bits territorials.

• Les dades s’obtenen per a una mostra que, en alguns casos, arriba 
a seixanta ciutats de tot el món. Cal assenyalar que per a alguns indi-
cadors, per raó de dimensió mostral, es fa una selecció que recull les 
principals àrees urbanes.

• Els indicadors incorporen, on és possible, una representació gràfica de 
l’evolució que permet avaluar la progressió en cada àmbit concret.

• Les fonts d’informació són entitats i institucions internacionals de 
prestigi reconegut.

• Les dades i la informació que es recullen són de màxima actualitat, 
atenent a la disponibilitat existent.

Informe Barcelona 2011. L’Observatori de Barcelona
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Introducció 

Després d’experimentar una de les crisis econòmiques més acusades en 
dècades als països de l’OCDE i una forta caiguda del PIB, el 2010 ha  su-
posat per a les economies catalana i espanyola la sortida de la recessió 
i la recuperació gradual d’un bon nombre d’indicadors, tot i que amb un  
creixement de l’activitat modest i inferior als d’altres economies desen-
volupades. Aquesta evolució, impulsada pel dinamisme del sector exteri-
or,  s’ha traduït  en la recuperació dels índexs de confiança empresarial 
i en unes expectatives més favorables en termes d’inversions, d’exporta-
cions i de xifra de negocis en l’entorn de Catalunya per al 2011, tal com 
mostra l’enquesta anual d’Eurochambres.

En aquest context, la ciutat de Barcelona es manté, per sisè any conse-
cutiu, com una de les cinc millors ciutats europees per ubicar-hi els ne-
gocis segons els executius consultats en l’informe European Cities Moni-
tor 2010 que elabora la consultora Cushman & Wakefield. A més, aquest 
mateix informe destaca Barcelona com la segona ciutat d’Europa que 
millor es promou com a centre de negocis i la quarta en familiaritat dels 
executius com a centre de negocis. Aquests resultats estan en consonàn-
cia amb altres rànquings de repercussió internacional com l’elaborat per 
l’«FDI Magazine» (revista del Financial Times) que situa Barcelona en la 
cinquena posició entre les ciutats i regions europees del futur 2010/11 
i el primer lloc entre les ciutats del sud d’Europa. Així mateix l’informe 
Scorecard on Prosperity 2010 (elaborat pel Toronto Board of Trade) ubi-
ca Barcelona en la tercera posició del rànquing general de ciutats més 
pròsperes del món i en el primer lloc respecte a l’atractivitat de les ciu-
tats del món en l’àmbit laboral. 

Altres indicadors rellevants mostren en general el manteniment del  posi-
cionament internacional de la ciutat, en un context de gran complexitat. És 
el cas, per exemple, l’atracció de projectes d’inversió estrangera -que creix 
lleugerament- i el nombre de reunions internacionals, un àmbit en que 
Barcelona ocupa el segon lloc del rànquing mundial de ciutats. Pel que fa 
a la taxa d’activitat emprenedora (TEA), es manté per sobre de la mitjana 
europea, malgrat reduir-se en valor absolut per l’impacte de la crisi.

L’Ajuntament, la Cambra de Comerç i altres actors econòmics públics 
i privats locals treballen de forma coordinada per consolidar la marca 
Barcelona i el seu posicionament a nivell internacional mitjançant ins-
truments com l’atracció de finançament i d’empreses estrangeres, el 
suport als clústers urbans i estratègics, l’atracció i retenció de talent, la 
internacionalització d’empreses innovadores o la captació de congres-
sos. Aquesta estratègia proactiva i els instruments que la despleguen 
gaudeixen  d’un creixent reconeixement internacional, com ho mostren 
el premi d’Eurocities 2010 concedit a l’Ajuntament de Barcelona pel seu 
programa «Do It in Barcelona» —una iniciativa promoguda per Barcelona 
Activa amb la finalitat d’atraure talent i activitat empresarial a la ciutat— 
o el premi Entrepreneurial Region Award 2010 atorgat a Catalunya pel 
Comitè de Regions de la Unió Europea per l’estratègia de desenvolupa-
ment de plans de suport a les PIME.
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Millors ciutats europees per als 
negocis l’any 2010

Barcelona, cinquena millor ciutat europea per als negocis

Segons l’estudi  European Cities Monitor —publicat des de fa 21 anys per 
la consultora Cushman&Wakefield amb opinions dels alts executius de 
500 empreses europees—, Barcelona ocupa la posició cinquena en el 
rànquing de millors ciutats europees per ubicar-hi negocis l’any 2010. 
Només ha estat superada per Londres, París, Frankfurt i Brussel·les, 
ciutat que li ha guanyat una posició respecte al rànquing de 2009.

Cal tenir present que en els darrers sis anys Barcelona ha estat posi-
cionada entre els cinc primers llocs del rànquing, el que mostra el seu 
prestigi consolidat com a ciutat per als negocis i d’altra banda, és una de 
les metròpolis que millor han evolucionat des de l’any 1990, juntament 
amb Madrid i Berlín.

A més, el mateix informe destaca Barcelona com la segona ciutat d’Eu-
ropa que millor es promou, la quarta en familiaritat dels executius com 
a centre de negocis i la sisena en termes de disponibilitat d’oficines i de 
facilitats de transport per a la mobilitat interna.

Font: Cushman & Wakefield, European Cities Monitor 

Posicionament de Barcelona

2009 2010200820072006200520042003200220011990

444

5 55

6666

11

nota: El 1990, només 25 ciutats van ser incloses en l’estudi. El 2010, 34 ciutats van ser incloses en 
l’estudi.
Font: Cushman & Wakefield, European Cities Monitor 2010
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Activitat emprenedora als 
països de l’OCDE l’any 2009

Barcelona es manté per sobre de la mitjana europea 

D’acord amb les dades del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
l’any 2009 la taxa d’activitat emprenedora (TAE) de la població resident 
a la província de Barcelona s’ha situat en un 6,7%. Aquest valor està per 
sobre de les mitjanes de la UE (5,8%), d’Espanya (5,1%) i de Catalunya 
(6,4%) i també supera altres països europeus de referència com el Regne 
Unit (5,7%), França (4,4%) i Alemanya (4,1%).

En general, i com a conseqüència de la crisi econòmica, l’evolució de la 
TEA els últims dos anys ha estat decreixent per a la majoria de països 
de l’OCDE. En el cas de Barcelona la reducció d’aquest indicador el 2009 
—un -10,3%— ha estat significativa i ha suposat perdre posicions a nivell 
europeu, però de tota manera és inferior a la mitjana espanyola i a les de 
països de referència com França o Estats Units.

A més, cal destacar que a Barcelona el 0,9% dels empresaris declaren 
que han tancat el seu negoci l’últim any, una de les taxes més baixes dels 
països i territoris que participen en el projecte GEM. D’altra banda, la 
ràtio de regeneració empresarial —que mesura la taxa d’empresaris que 
han tancat respecte a la dels emprenedors naixents— és més favorable a 
la Província de Barcelona (26%) que a Catalunya (39%), la Unió Europea 
(49%) i Espanya (62%). 

activitat emprenedora 2009 (% sobre població)
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Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Informe executiu Catalunya 2009

Activitat emprenedora (% sobre població)País

Islàndia
Hongria

Grècia
Noruega

Estats Units
Suïssa

Països Baixos
Barcelona
Catalunya

Mitjana UE
Regne Unit

Finlàndia
espanya

França
Alemanya

Itàlia
Dinamarca

Bèlgica
Japó

11,5
9,1
8,8
8,5
8,0
7,7
7,2
6,7
6,4
5,8
5,7
5,2
5,1
4,4
4,1
3,7
3,6
3,5
3,3

nota: L’activitat emprenadora inclou empreses naixents (menys de 3 mesos d’activitat) i empreses noves 
(de 3 a 42 mesos d’activitat). 
La base de dades original conté 45 països, si bé, la taula recull només una mostra seleccionada de països 
de referència
Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Informe executiu Catalunya 2009



24

Perspectives empresarials a 
les regions europees per a l’any 
2011

Catalunya mostra millors perspectives d’exportació que 
el conjunt de la zona euro

Les perspectives empresarials a Catalunya per al 2011 milloren respecte 
al 2010, segons els resultats de l’enquesta d’Eurochambres. D’una ban-
da, es preveu un creixement de les vendes que podria ser superior al del 
2010, i que situa Catalunya  amb unes perspectives més positives que 
el conjunt d’Espanya i que regions europees com Escòcia. Així mateix, 
s’espera una acceleració de l’increment de les exportacions, que situa 
Catalunya entre les regions europees amb millors expectatives en rela-
ció a aquesta variable, per sobre d’Estocolm, Àustria de l’Est o Baviera, i 
per damunt de qualsevol comunitat autònoma espanyola. D’altra banda, 
els empresaris preveuen que la inversió a Catalunya deixarà de caure el 
2011. Aquestes perspectives són més favorables que a nivell espanyol i a 
regions com les de Londres o Àustria de l’Est, però no tan optimistes com 
les dels empresaris del conjunt de la zona euro, on es preveu un creixe-
ment moderat de la inversió el 2011.

(p) Previsions Cambra de Comerç de Barcelona (Gener 2011)
Font: Eurochambres of Commerce i Idescat
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Estocolm (ESTOCOLM)
Estònia (TALLINN)
Polònia (VARSÒVIA)
Dinamarca (COPENHAGUEN)
Baden-Württemberg (STUTTGART)
Midlands Oest (BIRMINGHAM)
Turquia (ISTANBUL)
Illa de França (PARÍS)
Portugal (LISBOA)
Holanda meridional (ROTTERDAM)
Londres (LONDRES)
Itàlia central (ROMA)
Holanda Nord (AMSTERDAM)
North West (MANCHESTER)
Àustria de l’est (VIENA)
Itàlia Nord-occidental (MILÀ)
Ue-27
euro-16
Catalunya (BaRCeLOna)
Comunitat Valenciana (VALÈNCIA)
País Basc (BILBAO)
espanya
Hongria central (BUDAPEST)
Comunitat de Madrid (MADRID)
Grècia (ATENES)
Escòcia (EDIMBURG)
Baviera (MUNIC)
Berlín (BERLÍN)
Hessen (FRANKFURT)

Portugal (LISBOA)
Dinamarca (COPENHAGUEN)
Baden-Württemberg (STUTTGART)
Catalunya (BaRCeLOna)
Estocolm (ESTOCOLM)
Àustria de l’est (VIENA)
Comunitat Valenciana (VALÈNCIA)
Baviera (MUNIC)
Polònia (VARSÒVIA)
Hessen (FRANKFURT)
espanya
Comunitat de Madrid (MADRID)
Illa de França (PARÍS)
euro-16
País Basc (BILBAO)
Berlín (BERLÍN)
Ue-27
Hongria central (BUDAPEST)
Turquia (ISTANBUL)
Itàlia central (ROMA)
Holanda meridional (ROTTERDAM)
Holanda Nord (AMSTERDAM)
Estònia (TALLINN)
Itàlia Nord-occidental (MILÀ)
Grècia (ATENES)
Midlands Oest (BIRMINGHAM)
Londres (LONDRES)
North West (MANCHESTER)
Escòcia (EDIMBURG)

Itàlia central (ROMA)
Estocolm (ESTOCOLM)
Polònia (VARSÒVIA)
Estònia (TALLINN)
Baviera (MUNIC)
Turquia (ISTANBUL)
Baden-Württemberg (STUTTGART)
Dinamarca (COPENHAGUEN)
Itàlia Nord-occidental (MILÀ)
euro-16
Berlín (BERLÍN)
Ue-27
Hessen (FRANKFURT)
Holanda meridional (ROTTERDAM)
Illa de França (PARÍS)
Portugal (LISBOA)
Holanda Nord (AMSTERDAM)
Midlands Oest (BIRMINGHAM)
North West (MANCHESTER)
Hongria central (BUDAPEST)
Catalunya (BaRCeLOna)
Londres (LONDRES)
País Basc (BILBAO)
Àustria de l’est (VIENA)
Comunitat Valenciana (VALÈNCIA)
espanya
Escòcia (EDIMBURG)
Comunitat de Madrid (MADRID)
Grècia (ATENES)

67
58
57
55
50
43
40
39
37
36
34
31
31
29
27
27
27
26
23
19
17

7
7

-6
-36
-41

-
-
-

58
57
50
45
45
44
41
38
37
36
35
35
35
34
31
31
30
27
27
25
25
23
19
18
18
17

8
8
4

50
35
34
31
30
30
21
19
14
11
11
10
10
10

8
7
5
4
3
2
0

-3
-3
-6

-10
-12
-17
-17
-24

nota: Els saldos es calculen com la diferència entre el percentatge de respostes que indica “augment” i el percentatge de respostes que indica “disminució”  
La base de dades original conté 111 regions, si bé la taula recull només una mostra seleccionada de regions de referència  
* Mitjana mostral.
Font: Eurochambres, The Business Climate in Europe’s Regions in 2011

Regió (CIUTAT) Regió (CIUTAT) Regió (CIUTAT)
Xifra de negocis

(saldos, %)

Exportacions
(saldos, %)

Inversió
(saldos, %)
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Principals regions europees 
receptores de projectes 
d’inversió estrangera l’any 2009

Catalunya es manté en sisena posició respecte a 
l’atracció d’inversió estrangera 

L’Informe European Investment Monitor, que elabora la consultora Ern-
st &Young, mostra que l’any 2009 Catalunya torna a posicionar-se en la 
sisena plaça del rànquing de regions europees pel que fa a atracció de 
projectes d’inversió estrangera, només per darrere de Londres, l’Illa de 
França, Roine-Alps, Düsseldorf i la Comunitat de Madrid i superant les 
regions de Milà, Frankfurt o Dublín. 

Malgrat la recessió econòmica i financera internacional, l’any 2009 el 
nombre de projectes d’inversió estrangera a Catalunya  ha experimen-
tat una lleu recuperació fins arribar a 66 —un valor similar al de 2005— 
mentre que en la majoria de les regions capçaleres del rànquing cau 
respecte a 2008. Aquest fet posa de manifest el manteniment de la confi-
ança dels inversors estrangers i l’atractiu del Principat com a regió per a 
fer negocis o per establir-hi empreses.

Cal esmentar que les dades provisionals disponibles d’Invest in Catalonia 
per al 2010 mostren un nou creixement respecte a 2009, registrant-se un 
total de 69 projectes d’inversió estrangera directa al Principat, dels quals 
aproximadament la meitat (34) s’han localitzat a la ciutat de Barcelona.

Font: Ernst & Young’s European Investment Monitor

Projectes d’inversió estrangera (nombre)
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Düsseldorf (Düsseldorf)
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Font: Ernst & Young’s European Investment Monitor, 2010
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Després de la reforma, l’IVA general segueix sent dels 
més baixos d’Europa

Espanya segueix situada a la part alta del rànquing internacional pel que fa 
a l’impost de societats, amb un tipus impositiu dels més alts dels  països de 
referència i per sobre de la mitjana dels països de la UE. Així doncs, malgrat 
la reducció d’aquest tribut durant la darrera dècada, l’actual gravamen resta 
competitivitat al país en relació a altres economies a l’hora de captar inversi-
ons estrangeres per establir-hi negocis. La posició competitiva de l’economia 
espanyola és més favorable en el camp de la imposició indirecta, en un context 
d’ajust generalitzat a nivell europeu que  ha dut alguns països a fer reformes 
fiscals amb la finalitat de reduir el deute públic. En el cas d’Espanya, l’IVA ge-
neral ha augmentat 2 punts, situant-se en el 18% el 2010. Cal remarcar que, 
malgrat aquest increment,  el tipus impositiu espanyol  segueix sent el quart  
més baix de la UE, i supera només els de Xipre, Luxemburg i el Regne Unit.

Impost de societats i IVA a 
països del món l’any 2010
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Font: KPMG, KPMG’s Corporate and Indirecte Tax Rate Survey 2010
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nota: La base de dades original conté 116 països, si bé, la taula recull una mostra seleccionada de països 
de referència
Font: KPMG, KPMG’s Corporate Tax Rate Survey 2010
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Principals ciutats del món 
organitzadores de reunions 
internacionals l’any 2009

Barcelona, segona ciutat del rànquing mundial  

Segons les dades proporcionades per la International Congress and Con-
vention Association (ICCA), el 2009 Barcelona ocupa el segon lloc del 
rànquing mundial de ciutats en organització de reunions internacionals 
amb un total de 135, passant per davant de París i sent només superada 
per la ciutat de Viena que n’ha celebrat un total de 160.

Malgrat que (segons l’ICCA) el nombre de reunions a Barcelona ha dis-
minuït en un 2,2%, la ciutat comtal ha avançat una posició en el rànquing 
i recupera el segon lloc que ja va assolir en els anys 2004 i 2005, conso-
lidant-se per sisè any consecutiu entre les cinc primeres del rànquing. 

Font: International Congress and Convetion Association 
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Introducció 

L’aposta sostinguda que Barcelona ha realitzat des de fa anys per avançar 
cap a un model productiu basat en el coneixement, la innovació i la crea-
tivitat com a motors clau del creixement econòmic ha permès a la ciutat 
consolidar una massa crítica significativa en àmbits com la recerca cien-
tífica o les activitats productives de més valor afegit i contingut tecnològic 
que contribueix tant al seu posicionament internacional com a impulsar la 
recuperació econòmica. 

Aquesta aposta té la seva traducció territorial més emblemàtica en l’ano-
menat Barcelona Economic Triangle de la regió metropolitana de Barce-
lona, format per tres vèrtexs d’activitat econòmica amb més de 7 milions 
de metres quadrats dedicats predominantment a activitats intensives en 
coneixement  i amb capacitat per generar més de 200.000 nous llocs de tre-
ball. El formen tres àrees que compten amb importants projectes en marxa 
i molt potencial per atraure talent i noves oportunitats d’inversió: el 22@ a la 
zona del Besòs on es desenvolupen els clústers de tecnologies de la comu-
nicació i la informació, tecnologies mèdiques, mèdia, disseny i energia; el 
Delta BCN/BZ Barcelona Zona Innovació a l’àrea del Llobregat —especialit-
zada en la tecnologia aeroespacial, l’alimentació i la mobilitat— i el Parc de 
l’Alba, que es troba a l’àrea del Vallès i es dedica a la ciència i la tecnologia 
amb instal·lacions de referència com Creàpolis, el Sincrotró Alba i el Parc 
d’Investigació de la UAB.
 
Des del punt de vista dels inputs del coneixement, cal destacar l’augment 
sostingut a Catalunya de la intensitat en Recerca i Desenvolupament (R+D), 
indicador que el 2009 se situa en un 1,68% del PIB, superant en 0,3 punts el 
d’Espanya (1,38%). Així mateix, la crisi no ha interromput el procés d’aug-
ment continuat dels ocupats en R+D a Catalunya iniciat el 1997, un  col-
lectiu que l’any 2009 assoleix les 47.324 persones després de registrar  un 
augment interanual d’un 1’7%. En total, l’àrea de Barcelona concentra el 
2010 212 parcs tecnològics, centres tecnològics i d’investigació, i compta 
amb 9 instal·lacions científiques i tècniques de referència internacional. En 
l’àmbit universitari cal esmentar que, d’acord amb el Times Higher Educa-
tion Ranking, la UB i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) se situen entre les      

200 millors universitats del món, i la UB assoleix la posició 44a en ciències 
de la vida i 49a en ciències clíniques i de la salut.

Aquesta estratègia d’impuls a la recerca ha permès que Barcelona es con-
solidi el 2010 com la sisena ciutat d’Europa en producció científica i que 
assoleixi la 18a posició en el rànquing mundial. D’altra banda, la revista Na-
ture situa Barcelona com la millor ciutat d’Espanya, la número 22 d’Europa 
i la número 54 del món per fer ciència d’excel·lència, després de guanyar         
11 posicions en el rànquing mundial entre 2000 i 2008.

Pel que fa al teixit productiu, l’àrea de Barcelona compta avui amb un dels 
mercats laborals amb major massa crítica d’Europa en els sectors d’alt va-
lor afegit. Efectivament, el 2009 —malgrat que la conjuntura s’ha traduït en 
un descens d’aquests indicadors en valor absolut— Catalunya és la cinque-
na regió europea amb més ocupats en sectors manufacturers d’intensitat 
tecnològica alta i mitjana-alta, la setena en el cas de l’ocupació en serveis 
intensius en coneixement i alta tecnologia —després de pujar tres llocs en 
el rànquing— i la cinquena respecte al nombre de treballadors en els sec-
tors de ciència i tecnologia. D’altra banda, Catalunya és la sisena regió eu-
ropea en volum d’ocupació en indústries creatives i culturals l’any 2006, un 
altre sector estratègic com a motor de creixement econòmic.

En l’àmbit de la innovació, Barcelona experimenta una lleugera reducció 
de les sol·licituds de patens PCT com a conseqüència del clima econòmic, 
mentre que segueix creixent el nombre total de patents tecnològiques —la 
variació positiva entre 2007 i 2008 ha estat del 18,7%—, i també la ràtio 
patents tecnològiques per milió d’habitants —que l’any 2008 ha estat 3,93 
punts percentuals major que el 2007—.

Com a resultat del seu compromís en l’impuls de la R+D Barcelona ha estat 
distingida el 2010 com a «Ciutat de la Ciència i la Innovació» per part del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, essent l’única ciutat de més de 100.000 
habitants receptora d’aquest reconeixement.
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Població ocupada en serveis intensius en coneixement i alta tecnologia i ocupats 
en manufactures d’intesitat tecnològica alta i mitjana-alta (milers de persones)

Catalunya, cinquena i setena regió europea en ocupats 
en manufactures i serveis tecnològics 

L’any 2009 Catalunya es continua posicionant entre les cinc primeres regions 
europees amb major nombre d’ocupats en manufactures d’intensitat tecno-
lògica alta i mitjana-alta, amb un total de 212.586 treballadors en aquests 
sectors. En un any en que la majoria de les regions de referència experimen-
ten una evolució descendent dels ocupats en branques d’alt valor afegit, el 
Principat perd una posició en favor de l’Illa de França, que passa a precedir-
lo junt amb la Llombardia, Stuttgart i l’Alta Baviera. D’altra banda, Catalunya 
també és una de les regions europees amb major pes relatiu de l’ocupació 
en manufactures d’intensitat tecnològica alta i mitjana-alta —amb un valor 
del 6,7% del total— tot i que, com a la major part d’elles, aquest pes ha evo-
lucionat a la baixa en la darrera dècada.
 
Pel que fa al total de l’ocupació en serveis intensius en coneixement i alta 
tecnologia, Catalunya ha passat de la desena a la setena posició europea en-
tre el 2008 i el 2009. Amb un total de 92.724 treballadors en aquestes activi-
tats, Catalunya se situa per sota dels valors de la Llombardia o l’Alta Baviera, 
però supera els del Darmstadt, Berlín o Finlàndia Sud, sent una de les regi-
ons europees que millor ha evolucionat en l’última dècada en aquesta acti-
vitat. Cal remarcar que, fins i tot en el context de recessió del 2009, el Prin-
cipat ha experimentat un increment tant del nombre d’ocupats en aquests 
sectors com del seu pes relatiu respecte al total de població ocupada, que 
passa a ser del 2,9 %. D’altra banda, a Barcelona ciutat els assalariats que 
treballen als serveis intensius en coneixement i alta tecnologia representen 
el 5,7% del total i han augmentat en un 4,3% l’any 2010. 

Població ocupada en 
manufactures i serveis 
tecnològics a les regions 
europees l’any 2009

Font: Eurostat
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Ocupats en manufactures d’intensitat 
tecnològica alta i mitjana-alta (% sobre la 
població ocupada total)

Ocupats en 
manufactures 

d’intensitat 
tecnològica alta 

i mitjana-alta

Ocupats en serveis intensius en 
coneixement i alta tecnologia (% sobre 

la població ocupada total) Regió (CIUTAT)

nota: Els serveis intensius en coneixement i alta tecnologia són els serveis informàtics, les telecomunicacions i la recerca i desenvolupament. 
La base de dades original conté 314 regions, si bé la taula recull només una mostra seleccionada de regions de referència 
Font: Eurostat 
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Catalunya, cinquena regió europea en ocupació en 
ciència i tecnologia

Amb 630.000 treballadors amb estudis superiors dedicats a la ciència i la 
tecnologia, el 2009 Catalunya torna a situar-se en la cinquena posició del 
rànquing de regions europees, només superada per l’Illa de França, Lon-
dres, la Comunitat de Madrid i Dinamarca, i per davant de territoris com la 
Llombardia, Alta Baviera o Amsterdam. 

Després de la forta expansió d’aquestes activitats durant el període 1998-
2008, el 2009 la caiguda generalitzada de l’ocupació ha afectat també l’àmbit 
de la ciència i la tecnologia a Catalunya, que registra un decrement del 3,4% 
d’aquest indicador. Malgrat aquesta variació negativa, el Principat s’ha man-
tingut en la mateixa posició del rànquing europeu durant els últims set anys 
i el pes percentual dels treballadors dedicats a la ciència i la tecnologia en 
relació al total català ha crescut en 2,5 punts des de l’any 2000.

L’any 2007 la intensitat en recerca i desenvolupament (R+D) a Catalunya se 
situa en l’1,47% del PIB, un  valor superior als de regions com Londres o 
Dublín però encara allunyat dels d’àrees capdavanteres com Dinamarca, 
l’Alta Baviera o Estocolm. Aquest indicador ha mantingut una tendència as-
cendent en els darrers anys fins assolir l’1,68% del PIB català l’any 2009, un 
valor  superior a la mitjana espanyola (1,38%) però inferior tant a la mitjana 
de la UE (2,1%) com a l’objectiu de Lisboa 2010 per al 2010 (fixat en el 3%). El 
mateix any, Catalunya genera una quarta part (25,2%) de la despesa interna 
en R+D de les empreses espanyoles, només superada per Madrid (28,3%). 

Població ocupada en ciència i 
tecnologia i despeses en recerca 
i desenvolupament a les regions 
europees l’any 2009

* Població entre 15 i 74 anys
Font: Eurostat
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Treballadors en ciència i tecnologia 
(% població*) 2009

Despeses Internes en 
el Sector Empresarial 
en R+D (% PIB) 2007

Despeses Internes 
Totals en R+D 
(% PIB) 2007 Regió (CIUTAT)

*Població d’entre 15 i 74 anys.
nota: Treballadors que disposen d’una formació científica de nivell superior i estan ocupats com a professionals o tècnics.   
La despesa interna inclou despeses en capital, corrents i laborals tant d’investigadors com personal administratiu vinculades a activitats de recerca en proporció del PIB 
La base de dades original conté 314 regions, si bé la taula recull només una mostra seleccionada de regions de referència  
Font: Eurostat  
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Istanbul (ISTANBUL)

Stuttgart (STUTTGART)
Darmstadt (FRANKFURT)

Holanda Nord (AMSTERDAM)
Àtica (ATENES)

Düsseldorf (DÜSSELDORF)
Holanda Sud (ROTTERDAM)

Laci (ROMA)
Comunitat Valenciana (VALÈNCIA)

Finlàndia Sud (HÈLSINKI)
Provença-Alps-Costa Blava (MARSELLA)

Estocolm (ESTOCOLM)
Lituània (VÍLNIUS)

Irlanda del Sud-est (DUBLÍN)
Hongria Central (BUDAPEST)

Bucarest (BUCAREST)
Ankara (ANKARA)

País Basc (BILBAO)
Lisboa (LISBOA)

Hamburg (HAMBURG)
Oslo (OSLO)

Greater Manchester (MANCHESTER)
Zuric (ZURIC)

Escòcia de l’Est (EDIMBURG)
Letònia (RIGA)

Midlands Oest (BIRMINGHAM)
Llenguadoc-Rosselló (MONTPELLER)

Escòcia del Sud-oest (GLASGOW)
Praga (PRAGA)
Viena (VIENA)

Zagreb (ZAGREB)
Estònia (TALLINN)

Brussel·les (BRUSSEL·LES)

-
0,39
1,13

-
0,93
0,31

-
0,24

-
3,40
1,39

 -
5,43
2,63
0,68

-
1,37
0,73

-
0,38
2,36

-
3,13
0,23
0,84
0,70
0,48

-
1,52
0,96
1,15

-
0,33

-
0,13
0,19
0,74

-
0,63
1,14
2,13

-
0,52
0,79

-
1,05
1,92
2,55
1,47
1,07

-
0,85

-
4,32
3,36

-
5,85
3,11

-
-

1,73
-
-

0,95
3,39

-
4,17
0,81
1,28
0,93
1,31

-
1,87
1,76
1,93

-
1,07

-
0,49
0,59
1,27

-
2,12
2,60
3,62
0,98
1,11
1,38

1.414
1.046

889
670
630
607
565
556
514
466
444
439
436
398
396
391
370
362
361
354
353
345
334
313
302
296
276
262
262
237
228
210
209
200
193
192
190
184
174
167
159
133
125
107

16,5
18,0
18,2
16,3
11,3
14,7

7,6
9,4

11,7
14,0
15,9

4,7
14,1
13,6
19,8
12,9

9,8
13,4

8,4
9,1

17,5
9,8

22,2
11,9
12,4
13,1
15,3

7,8
15,9
11,0
16,0
25,7
10,8
19,3
13,0
10,7

9,9
9,8

10,8
16,9
12,1
10,5
12,1
13,4

Treballadors 
en ciència i 

tecnologia (milers) 
2009
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Alta concentració de la indústria creativa i cultural a 
Catalunya 

Segons un informe recent de l’European Cluster Observatory, Catalu-
nya té un total de 153.202 ocupats en la indústria cultural i creativa l’any 
2006, el que la posiciona en sisè lloc entre les regions europees. Aquest 
valor és més elevat que el de regions de referència com Roma, Munic o 
Estocolm i només és superat per les regions d’Illa de França, Londres, 
Llombardia, Holanda Nord i Madrid. A més, Catalunya mostra una espe-
cialització relativa de l’ocupació en  indústries creatives i culturals, amb 
un coeficient de localització de l’1,3.

Població ocupada en indústries 
creatives i culturals a les 
regions europees l’any 2006

CL
Rànquing 

2006

Ocupats 
en indústries 

creatives 
i culturalsRegió (CIUTAT)

nota: CL és un indicador que mesura l’ocupació en les indústries creatives i culturals respecte al total 
d’ocupació de la regió, on CL >1 indica una sobre representació dels ocupats en aquestes indústries 
Font: “Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries”, Europe Innova - European Cluster 
Observatory, 2010 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Illa de França (PARÍS)
Inner London (LONDRES)

Llombardia (MILÀ)
Holanda Nord (AMSTERDAM)

Comunitat de Madrid (MADRID)
Catalunya (BaRCeLOna)

Dinamarca (COPENHAGUEN)
Laci (ROMA)

Alta Baviera (MUNIC)
Estocolm (ESTOCOLM)

Hongria Central (BUDAPEST)
Outer London (LONDRES)

Berks, Bucks i Oxon (OXFORD)
Àtica (ATENES)

Holanda Est (NIJMEGEN)
Andalusia (SEVILLA)

Ireland (DUBLÍN)
Holanda Sud (MAASTRICHT)

Darmstadt (FRANKFURT)
Piemonte (TORÍ)

Colònia (COLÒNIA)
Finlàndia Sud (HÈLSINKI)

Veneto (VENÈCIA)
Stuttgart (STUTTGART)

Berlín (BERLÍN)

301.895
235.327
195.848
195.646
172.800
153.202
124.352
118.047

97.050
86.239
82.429
80.845
80.628
78.920
74.064
71.843
70.602
70.543
68.238
66.291
65.341
64.500
63.024
61.626
60.736

1,53
2,19
1,28
1,56
1,58
1,30
1,28
1,51
1,59
2,16
1,73
1,28
1,82
1,26
1,39
0,74
1,18
1,28
1,23
1,04
1,28
1,43
0,89
1,17
1,53

Concentració regional de la força de treball en les indústries creatives i culturals

Font: Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries, Europe Innova - European Cluster Observatory, 
2010

menys d’1,5%
d’1,5% a 2%

de 2% a 2,5%
més de 2,5%

Els subsectors amb major representació al Principat són les activi-
tats vinculades amb la impressió, publicació i venda de llibres, revis-
tes i periòdics —que suposen el 2,7% del total europeu i ocupen la 
quarta posició en el rànquing continental— la ràdio i televisió —en 
que Catalunya absorbeix el 2,8% de l’ocupació europea i ocupa la 
quarta posició en el rànquing— i la publicitat amb un pes del 1,8% i 
la setena posició europea.

Cal destacar que la major part de la indústria creativa i cultural cata-
lana es concentra en la ciutat de Barcelona, que l’any 2010 absorbeix 
el 61,1% i el 51,8% de l’ocupació en aquestes activitats de la RMB i 
Catalunya respectivament. 
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Barcelona es manté com a sisena ciutat del rànquing 
europeu 

Segons les dades provisionals de l’informe sobre l’evolució de la produc-
ció científica de les principals ciutats del món elaborat pel Centre de Po-
lítica de Sòl i Valoracions de la UPC, a Barcelona s’han generat el 2010 
un total d’ 11.798 publicacions científiques, valor que li permet mantenir-
se com a sisena ciutat d’Europa en aquest terreny i assolir el lloc 18è 
en l’àmbit mundial, perdent tres posicions respecte a 2009. D’acord amb 
aquest resultat, el nivell de producció científica de Barcelona és similar 
als de ciutats com Xicago, Cambridge Massachussets o Berlín, i supera 
els de Munic, Oxford o San Francisco.  

D’altra banda, la revista Nature situa Barcelona com la millor ciutat d’Es-
panya, la número 22 d’Europa i la número 54 del món per fer ciència 
d’excel·lència, després de guanyar 11 posicions en el rànquing mundial 
entre 2000 i 2008.

Principals ciutats del món pel 
que fa a la producció científica 
l’any 2010

Font: Elaboració del CPSV de la UPC a partir de les dades del SCI (Science Citation Index)

Posicionament de Barcelona

20092008200720062005

Rànquing mundial
Rànquing europeu

27

21 21 20

15

11
9

7 7
6

nota: És important tenir en compte que les dades de 2010 corresponen al mes de desembre, quan les 
dels informes d’anys anteriors es recopilaven a l’abril - maig de l’any següent. Per això, cal considerar-les 
provisionals i amb tota probabilitat impliquen una certa subestimació del valor de l’indicador.
Font: Universitat Politècnica de Catalunya-Centre de Política de Sòl i Valoracions. Informe sobre l’evolució 
2010 de la producció científica de les principals ciutats del món. Desembre 2010

Publicacions
2010Ciutat

Pequín
Londres
Tòquio
París
Nova York
Seül
Boston
Xangai
Moscou
Los Angeles
Madrid
Roma
Toronto
Baltimore
Filadèlfia
Xicago
Houston
Barcelona
Cambridge Massachusetts
Berlín
São Paulo
Osaka
Munic
Milà
Montreal
Cambridge
Zuric
Hong Kong
Melbourne
Amsterdam
Pittsburg
Singapur
Oxford
San Francisco
Estocolm
Copenhaguen
Praga
Atenes
Varsòvia
Manchester
Lió
Nàpols
Dublín
Mèxic
Edimburg
Brussel·les
Hamburg
Rio de Janeiro
Toulose
Torí
Buenos Aires
Sant Petersburg
Yokohama
Montpeller
Nova Delhi
València
Lisboa
Marsella
Basel
Glasgow
Tel Aviv
Liverpool
Frankfurt

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

-
1
-
2
-
-
-
-
3
-
4
5
-
-
-
-
-
6
-
7
-
-
8
9
-

10
11

-
-

12
-
-

13
-

14
15
16
17
18
19
20
21
22

-
23
24
25

-
26
27

-
28

-
29

-
30
31
32
33
34

-
35
36

34.936
28.192
27.691
25.025
22.880
22.687
22.315
17.581
13.419
13.044
12.997
12.771
12.502
12.431
12.212
11.995
11.964
11.798
11.773
11.667
11.258
10.116
10.101

9.982
9.489
9.464
9.222
9.213
8.702
8.615
8.509
8.427
8.333
8.037
7.839
6.551
6.172
5.995
5.915
5.648
5.501
5.239
4.903
4.896
4.821
4.791
4.781
4.772
4.695
4.548
4.352
4.349
4.328
4.286
4.268
4.247
3.989
3.837
3.785
3.727
3.618
3.468
3.390

1
2
3
4
5
7
6
8
9

11
10
12
14
13
16
18
21
15
17
20
19
24
22
23
25
26
31
27
30
28
33
29
32
34
35
38
37
36
41
40
39
49
48
43
42
44
50
47
45
52
46
56
58
53
51
55
60
57
59
54
62
63
61

Rànquing 
europeu 

2010

Rànquing 
mundial

2010

Rànquing 
mundial

2009

2010

18

6
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Barcelona registra un nou augment del nombre de 
patents tecnològiques
 

L’any 2008, Barcelona registra 397 sol·licituds de patents PCT, segons 
residència de l’inventor, i obté un ràtio de 74,92 patents per milió d’habi-
tants tot superant en quantitat de registres àrees com les d’Amsterdam, 
Montreal, Oslo o Dublín.

A causa de la recessió econòmica, algunes províncies de referència com 
Milà o Amsterdam han experimentat forts descensos d’aquest indicador 
l’últim any, mentre que a Barcelona la reducció ha estat més moderada 
i l’ha portat a mantenir-se en valors similars als de 2006. Amb tot, el 
significatiu avenç registrat durant els últims anys situa el nombre de pa-
tents PCT a Barcelona l’any 2008 un 111,8% per sobre del valor del 2000.
   
D’altra banda, les empreses de Barcelona van generar un total de 95 sol-
licituds de patents tecnològiques, un valor  superior en un 18,7%  al cor-
responent al 2007, el que suposa una millora interanual de la ràtio de pa-
tents tecnològiques per milió d’habitants de 3,9 punts percentuals. Amb 
aquesta evolució, l’increment del nombre de patents tecnològiques PCT a 
Barcelona en el període 2000-2008 és del 207,1% i el valor d’aquest indi-
cador supera per primera vegada els de Düsseldorf o Milà.  

600

500

400

300

200

100

0

* Tractat de Cooperació en matèria de Patents
Font: OCDE

Patents PCT* (nombre)

Barcelona Milà
Amsterdam Dublín

187,5
212,4 238,0

378,0 376,7

413,4 414,2

Sol·licitud de patents a les 
províncies principals de l’OCDE 
l’any 2008

2008200620032000 2001 2002 2004 2005 2007

397,1

272,4
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Província (CIUTAT)

347,56
321,50

46,71
125,93

39,07
80,32
94,62
71,00
43,04

130,57
191,76
172,43
270,99

-
250,78

21,86
54,64

-
32,83

-
20,73
17,97
19,91
25,06

-
59,28

-
109,60

2,20
13,35

-
-

108,63
-

13,00
9,72

23,00
-
-

3,81
9,67

-
5,28

-
2,36
3,14

638,88
566,50
152,07
358,07
114,75
218,94
237,30
155,75
350,96
220,64
486,75
451,78
569,35
233,40
484,89
188,00

-
-

139,95
117,79

-
74,92

139,13
-

45,91
152,32

-
17,81

427,42
46,29

-
241,60

-
67,21

-
98,61

-
32,20
18,95

-
38,95

-
36,97
19,89

-
17,07

4.434
3.063
1.079
1.035

762
708
949
462
449
349
500
783
524
220
346

65
186
216
114

47
81
95

122
66

108
99

127
55
28
54
82
56
60
31
14
24
39
39
29
15
11
11

6
21

4
6

Sol·licitud de patents 
tecnològiques PCT 2008 

Sol·licitud total de patents PCT 
per milió d’habitants 2008

Sol·licitud de patents tecnològiques 
PCT per milió d’habitants 2008

Tòquio (TÒQUIO)
Silicon Valley (SAN JOSE)
Nova York (NOVA YORK)
Boston (BOSTON)
Los Angeles (LOS ANGELES)
Osaka (OSAKA)
Seül (SEÜL)
Houston (HOUSTON)
Xicago (XICAGO)
Stuttgart (STUTTGART)
Munic (MUNIC)
Seattle (SEATTLE)
Estocolm (ESTOCOLM)
París (PARÍS)
Uusimaa (HÈLSINKI)
Düsseldorf (DÜSSELDORF)
Berlín (BERLÍN)
Londres (LONDRES)
Rotterdam (ROTTERDAM)
Roine (LIÓ)
Milà (MILÀ)
Barcelona (BaRCeLOna)
Madrid (MADRID)
Amsterdam (AMSTERDAM)
Montreal (MONTREAL)
Viena (VIENA)
Toronto (TORONTO)
Copenhaguen (COPENHAGUEN)
Istanbul (ISTANBUL)
Roma (ROMA)
Boques del Roine (MARSELLA)
Dublín (DUBLÍN)
Oslo (OSLO)
Manchester (MANCHESTER)
Brussel·les (BRUSSEL·LES)
València (VALÈNCIA)
Budapest (BUDAPEST)
Edimburg (EDIMBURG)
Erau (MONTPELLER)
Àtica (ATENES)
Biscaia (BILBAO)
Birmingham (BIRMINGHAM)
Praga (PRAGA)
Glasgow (GLASGOW)
Varsòvia (VARSÒVIA)
Lisboa (LISBOA)

nota: El criteri de selecció geogràfic de la patent és la residencia de l’inventor.
La base de dades original conté 1742 províncies, si bé la taula recull només una mostra seleccionada de províncies de referència
Font: OCDE

8.151
5.397
3.513
2.942
2.237
2.195
2.091
1.627
1.593
1.437
1.300
1.178
1.101

691
670
641
573
558
484
459
421
397
364
286
281
255
244
224
215
187
186
134
130
114
108
103

97
79
77
59
47
45
42
40
32
29

Sol·licitud total de patents      
PCT 2008
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Introducció

L’any 2010 ha refermat la solidesa de la recuperació del sector turístic a 
Barcelona iniciada a mitjans de 2009. Efectivament, segons les dades de 
Turisme de Barcelona, la ciutat tanca l’any amb màxims històrics en in-
dicadors clau: 7.133.524 visitants —que suposen un creixement del 10,1% 
respecte a l’any 2009—, degut fonamentalment al major nombre de vi-
atgers estrangers, i més de 14 milions de pernoctacions —un 9,6% més 
que l’any anterior. D’altra banda, l’oferta del sector segueix ampliant-se: 
la ciutat de Barcelona tanca l’any amb 328 hotels —després d’un augment 
de l’2,2%—, mentre que el 2009 la demarcació barcelonina va passar a 
situar-se en segon lloc en el rànquing de les principals àrees urbanes 
europees amb un total de 127.430 places, només superada per París.

L’octubre de 2010 l’Ajuntament va aprovar el Pla Estratègic de Turis-
me 2015 de la ciutat de Barcelona, que estableix les bases d’un model 
turístic que potencia l’equilibri entre residents i visitants i proposa les 
actuacions necessàries per garantir la sostenibilitat econòmica, social 
i ambiental d’aquesta activitat, així com la continuïtat i consolidació del  
lideratge internacional de la ciutat com a destí innovador i de referèn-
cia. En aquest context, la sostenibilitat ambiental serà un factor clau de 
competitivitat del sector, amb la implementació d’un Sistema de Turisme 
Responsable a la ciutat de Barcelona mitjançant la certificació «Biosphe-
re Destination», que la converteix en el primer destí urbà certificat com a 
BIOSPHERE del món. 

La recent ampliació de l’Aeroport de Barcelona ha permès desenvolu-
par-lo com l’aeroport de connexió de referència de la Mediterrània, amb 
instal·lacions que absorbeixen la demanda existent i amb un dimensi-
onament que permetrà créixer en els propers anys fins als 55 milions 
de passatgers anuals. L’any 2010 el nombre de passatgers se situa prop  

dels 30 milions, valor que ha consolidat El Prat entre els 10 primers ae-
roports europeus. A més, al juny de 2010, l’aeroport de Barcelona ha es-
tat reconegut com el millor d’Europa de més de 25 milions de passat-
gers als premis ACI EUROPE 2010. Aquest premi reconeix l’excel·lència i 
l’assoliment d’objectius en la qualitat dels serveis, l’oferta comercial, la 
seguretat o la consciència ambiental. 

Així mateix, el Port de Barcelona segueix posicionat com el principal port 
d’Europa i de la Mediterrània segons el nombre de passatgers de cre-
uers, a més d’ocupar la quarta posició del rànquing de ports base en 
l’àmbit mundial, segons el World’s Top 20 Cruise Homeports 2009.
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Barcelona entre els deu principals aeroports d’Europa 

El 2010 l’aeroport de Barcelona ha rebut un total de 29.209.595 passat-
gers, el que ha suposat un creixement del 6,5% respecte al mateix perío-
de de l’any anterior. L’evolució dels primers onze mesos de l’any —darrera 
dada facilitada per l’ACI Europe Airport Traffic Report de la que es dispo-
sa de comparació internacional— manté l’aeroport del Prat entre els deu 
principals aeroports del rànquing europeu segons nombre de passatgers, 
passant de la novena a la desena  posició  degut a la inclusió —per pri-
mera vegada— d’Istanbul. D’altra banda, l’aeroport de Barcelona registra 
un increment interanual de passatgers més accentuat que l’experimentat 
pels quatre primers grans aeroports del continent.

Cal remarcar que l’any 2010 a l’aeroport del Prat s’han comptabilitzat 
vols intercontinentals a 34 destinacions amb 148 freqüències setmanals, 
en consonància amb l’estratègia de creixement i potenciació com a prin-
cipal node d’enllaç de vols de la zona mediterrània.

Principals aeroports europeus 
per volum de passatgers l’any 
2010

Passatgers Gener- 
Novembre 2010Ciutat (Aeroport)

61.071.215
53.839.620
49.224.096
46.168.789
41.968.544
33.585.584
32.194.509
29.751.077
29.482.000
27.122.284
23.249.077
21.358.096
21.100.297
20.638.512
20.390.514
19.944.662
18.248.972
17.929.475
17.761.321
17.712.799
17.544.272
17.355.408
16.747.400
15.974.616
15.670.939
14.422.840
13.957.237
13.016.183
12.062.804
11.940.075
11.435.974
10.860.848
10.814.270
10.648.006

9.247.480
9.011.462
8.897.409
8.815.096
8.635.755
8.589.242
8.125.984
8.125.424
8.084.214
7.653.375
7.623.822
7.123.922
6.752.125
6.657.035
6.191.335
5.210.810

Font: Airports Council International. Airport Traffic Report, Nov 2010

Londres Heathrow (LHR)
París Roissy (CDG)
Frankfurt (FRA)
Madrid (MAD)
Amsterdam (AMS)
Roma-Fiumicino (FCO)
Munic (ZHR)
Istanbul (IST)
Londres Gatwick (LGW)
Barcelona (BCn)
París Orly (ORY)
Antalya (AYT)
Zuric (ZHR)
Moscou Domodedovo (DME)
Palma de Mallorca (PMI)
Copenhaguen (CPH)
Viena (VIE)
Moscou (SVO)
Düsseldorf (DUS)
Oslo (OSL)
Milà - Malpensa (MXP)
Londres Stansted (STN)
Manchester (MAN)
Brussel·les (BRU)
Estocolm - Arlanda (ARN)
Atenes (ATH)
Berlin (TXL)
Lisboa (LIS)
Hamburg (HAM)
Hèlsinki (HEL)
Màlaga (AGP)
Ginebra (GVA)
Praga (PRG)
Istanbul (SAW)
Colònia /Bonn (CGN)
Niça (NCE)
Alacant (ALC)
Moscou Vnukovo(VKO)
Stuttgart (STR)
Gran Canaria (LPA)
Varsòvia (WAW)
Edimburg (EDI)
Birmingham (BHX)
Milà Linate (LIN)
Budapest (BUD)
Milà- Orio al Serio (BGY)
Berlin (SXF)
Tenerife Sud (TFS)
Glasgow (GLA)
Nàpols (NAP)

* Valors acumulats del període Gener-Novembre 2010
Font: Airport Council International, ACI Europe Airport Traffic Reports 

Passatgers (milions)

Posició de Barcelona en el rànquing

20092008200720062005
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Amsterdam (AMS) Milà (MXP)
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Barcelona, segona aglomeració urbana de la UE amb 
més places hoteleres

Seguint la tendència creixent d’aquest indicador en els darrers anys, el 
2009 la província de Barcelona ha incrementat la seva oferta turística 
en 14.028 places hoteleres, assolint-ne un total de 127.430. Aquest crei-
xement posiciona Barcelona en el segon lloc del rànquing de capacitat 
hotelera de les principals aglomeracions urbanes europees després de 
superar Roma i Londres, de manera que actualment només té París per 
davant. D’altra banda, Barcelona ocupa la 6a posició en el rànquing glo-
bal de  totes les províncies europees per nombre de places hoteleres. 

En conjunt, s’observa que l’evolució de les places hoteleres de Barcelona 
des de l’any 2000 ha registrat una dinàmica de creixement més pronun-
ciada i positiva que les principals àrees urbanes turístiques de referència 
com són París, Roma i Londres.

Places hoteleres a les 
principals províncies europees 
l’any 2009

Places 2008 Places 2009Província (CIUTAT)

nota: La base de dades original conté 1372 províncies, si bé, la taula recull només una mostra 
seleccionada de províncies de referència
Font: Eurostat
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Sofia (SOFIA)

156.330
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122.557
124.920
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79.668
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42.559
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50.066
46.870
43.635
38.958
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20.434
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18.804
18.268
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9.514
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6.121

nota: Es compara Barcelona amb grans àrees de turisme urbà d’Europa
Font: Eurostat
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Barcelona es manté com a principal port d’Europa i de la 
Mediterrània 

Barcelona continua essent —per novè any consecutiu— el principal port 
base d’Europa i de la Mediterrània per a les companyies de creuers l’any 
2009. Concretament, el nombre de creueristes al Port de Barcelona ha 
estat de 2.151.465 i suposa un creixement del 4% respecte al 2008, un 
valor moderat en relació a alguns ports competidors però que li per-
met superar els dos milions de passatgers per segon any consecutiu. 
Així mateix, el Port de Barcelona ocupa la quarta posició en el rànquing 
mundial de ports base (homeports) segons les dades del «World’s Top 20 
Cruise Homeports 2009» publicat per la revista Dream World Cruise Des-
tination, només per darrera dels ports americans de Miami, Everglades 
i Cañaveral.

Creuers als ports principals 
d’Europa l’any 2009

Font: Med Cruise 2009
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Variació 2008/2009 (%)Ciutat (Port base)Passatgers 2008 Passatgers 2009

Font: MedCruise. Cruise Europe i dades individuals dels ports
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-0,9
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8,6
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-5,1
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1,0

41,3
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Introducció

El Pla Estratègic Barcelona 2020 planteja la sostenibilitat i el canvi cli-
màtic com el primer repte i alhora oportunitat per afrontar els canvis cap 
a una major competitivitat del territori al 2020, i proposa que l’àrea me-
tropolitana de Barcelona es converteixi en un referent de sostenibilitat 
per a les ciutats de clima càlid. Aquesta aposta estratègica confirma que 
la millora de l’eficiència energètica, la utilització d’energies renovables, 
la millora de la qualitat de l’aire i el soroll o la sostenibilitat del transport 
són avui temes cabdals per a la competitivitat en l’economia global.

Emmarcar la sostenibilitat en l’agenda de competitivitat del territori posa 
en valor les múltiples iniciatives que es desenvolupen a la ciutat des de 
fa anys amb participació conjunta publicoprivada, ja sigui en els àmbits 
de la vida urbana, de l’Agenda 21, del món de l’empresa, de la promoció 
econòmica o de la transformació urbana, i significa un pas més en la 
presa de consciència transversal de la prioritat de la lluita contra el canvi 
climàtic. En relació a aquesta temàtica, l’Observatori inclou en aquesta 
edició una recerca comparativa realitzada per experts universitaris pu-
blicada a les revistes Environmental Science and Technology i Nature 
Journal que situa Barcelona entre les ciutats del món analitzades amb 
menors emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

En l’àmbit de la mobilitat sostenible, cal destacar que el 2010 Barcelo-
na se situa en la 6a posició del rànquing de millors ciutats europees en 
transport intern, segons dades de l’European Cities Monitor mentre que, 
d’altra banda, l’«Enquesta d’opinió sobre qualitat de vida a 75 ciutats eu-
ropees» de 2009 presenta uns resultats favorables pel que fa a la valo-
ració i l’ús del transport públic de la ciutat. D’altra banda, Barcelona se-
gueix treballant per a la implementació de la mobilitat elèctrica a través 
de la plataforma publicoprivada LIVE (Logística per a la Implementació 

del Vehicle Elèctric) i el pla  MOVELE. La ciutat acollirà el 2013 el simposi 
internacional sobre tecnologia i mobilitat elèctrica més important entre 
el sector especialitzat: el World Electric Symposium and Exposition.

L’esforç per millorar el perfil mediambiental de la ciutat ha estat reconegut 
el 2010 amb la selecció de la ciutat de Barcelona entre les sis candidates 
per obtenir el premi Capital Verda d’Europa 2012-2013 atorgat per la Co-
missió Europea, on va aconseguir la millor valoració tècnica de les ciutats 
finalistes, tot i que es van imposar les candidatures de Vitòria i Nantes.

També les empreses i entitats privades de Barcelona mostren un com-
promís remarcable per la sostenibilitat malgrat l’impacte de la reces-
sió econòmica, tal i com mostra l’indicador del nombre d’acreditacions 
EMAS. Amb un total de 194 registres fins al setembre del 2010, la provín-
cia de Barcelona s’ubica en posició capdavantera en el rànquing europeu, 
superant alguns països de referència mediambiental com Finlàndia, Su-
ècia o Noruega.

Finalment, cal destacar que Barcelona torna a situar-se per 13è any con-
secutiu com la ciutat amb millor qualitat de vida d’Europa per als tre-
balladors segons Cushman & Wakefield, posicionament privilegiat que 
atorga a la ciutat un avantatge competitiu de primer ordre per atreure 
tant turistes com empreses i professionals. En aquesta mateixa línia, 
els rànquings de revistes americanes i angleses com Forbes, Askmen, 
Monocle’s o Time Out coincideixen a situar Barcelona entre les millors 
ciutats del món per viure-hi segons els seus lectors.
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Les empreses de l’Àrea de Barcelona consoliden el seu 
compromís mediambiental

El setembre de 2010 —segons les darreres dades disponibles— Barce-
lona, la província i Catalunya registren 79, 194 i 259 acreditacions EMAS 
respectivament, valors que se situen en la franja alta del rànquing europeu 
per nombre de registres i superen els de països de referència en matèria 
mediambiental com són Finlàndia, Suècia o Noruega. Així mateix, cal des-
tacar la segona posició europea d’Espanya —només per darrere d’Alema-
nya— amb 1.217 acreditacions EMAS, un 21,3% de les quals corresponen a 
Catalunya i un 16% a l’àrea de Barcelona. 

D’altra banda, segons dades de l’ISO Survey 2009, les empreses espanyo-
les han rebut un total de 16.527 acreditacions ISO 14001, valor que ubica 
Espanya —per cinquè any consecutiu— com el primer país d’Europa i el 
tercer del món en aquests tipus de certificats.
 

Compromís mediambiental de 
les empreses europees l’any 
2010

* Dades fins Setembre de 2010
Font: Comissió Europea, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
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Barcelona, millor ciutat europea en qualitat de vida des 
de fa 13 anys 

Segons els executius europeus enquestats l’any 2010 per l’European Cities 
Monitor de Cushman & Wakefield, Barcelona es posiciona novament —per 
tretzè any consecutiu— com a millor ciutat europea en qualitat de vida per 
als treballadors. La segueixen en el rànquing Munic, Estocolm, París i Zuric 
i cal destacar que, mentre Munic retorna a la segona posició que ja ocupa-
va el 2008, les altres tres ciutats esmentades han experimentat una notable 
progressió, escalant tres o més llocs en el darrer any.

La privilegiada posició en qualitat de vida de Barcelona és un dels actius 
que li permet situar-se any rere any entre les principals ciutats europees 
per fer negocis, ja que constitueix un dels factors essencials tant per a 
les decisions de localització empresarial com per a l’atracció i retenció 
de talent i de professionals creatius.

Millors ciutats europees 
en qualitat de vida per als 
treballadors l’any 2010

Rànquing 2010Rànquing 2009 Ciutat

Font: Cushman & Wakefield, European Cities Monitor 2010

Font: Cushman & Wakefield, European Cities Monitor
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Barcelona continua entre les 10 millors ciutats d’Europa 
en transport intern 

L’any 2010 Barcelona es manté entre les deu millors ciutats europees en 
transport intern —indicador que mesura la facilitat per desplaçar-se dins del 
municipi—, segons el rànquing de l’European Cities Monitor. La Ciutat Com-
tal manté la sisena posició que ja va obtenir el 2009, precedida per Londres, 
París, Berlín, Madrid i Munic i per davant d’Estocolm, Amsterdam o Zuric.

Per la seva importància en l’anàlisi de la mobilitat sostenible, cal també 
destacar que segons l’Enquesta d’opinió sobre qualitat de vida a 75 ciutats 
europees de 2009 elaborada per la Unió Europea, Barcelona és una de les 
ciutats on el transport públic s’utilitza amb major freqüència i satisfacció: 
efectivament, el 73% dels enquestats utilitza el transport públic a diari o 
una vegada a la setmana i una proporció molt similar (74%) estan molt 
o bastant satisfets amb el transport públic urbà —percentatge superior 
en 10 punts percentuals a l’anterior enquesta realitzada el 2006—. A més, 
Barcelona és una de les grans ciutats d’Europa on el temps que es triga en 
arribar al centre de treball o d’estudis és menor —el 67% dels enquestats 
es desplaça en menys de 30 minuts—. Cal relacionar aquests resultats fa-
vorables amb el model urbà de ciutat compacta i les polítiques públiques 
d’impuls de la mobilitat sostenible desenvolupades en els darrers anys.

Millors ciutats europees pel que 
fa al transport intern l’any 2010

Rànquing 2010Rànquing 2009 Ciutat

Font:  Cushman & Wakefield. European Cities Monitor 2010

Font: Cushman & Wakefield, European Cities Monitor

Millors ciutats europees en transport intern (posicionament)

2009200720042003 2005 2006 2008

Barcelona Munic Amsterdam

3
4

5
4

5
6 6

44
3

5 5
4 4

77

12

9

4

8
7

10

2010

8

Londres
París
Berlín
Madrid
Munic
Barcelona
Estocolm
Amsterdam
Zuric
Manchester
Frankfurt
Brussel·les
Ginebra
Düsseldorf
Leeds
Hèlsinki
Viena
Birmingham
Hamburg
Oslo
Edimburg
Milà
Lió
Copenhaguen
Dublín
Lisboa
Praga
Glasgow
Roma
Bratislava
Budapest
Bucarest
Moscou
Varsòvia
Istanbul
Atenes

1
2
3
4
7
6
5
8
9

13
10
12
16
22
10
22
18
15
17
25

-
24
21
13
20
26
28
19
31

-
31
29
26
29
34
33

1
2
3
4
4
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
16
18
18
18
21
22
23
24
24
24
24
28
29
30
30
32
33
33
35
36

5



Informe Barcelona 2011. Sostenibilitat i qualitat de vida

51

Barcelona entre les ciutats amb el nivell més baix 
d’emissions per càpita 

Segons les prestigioses revistes Environmental Science and Technology de 
l’American Chemical Society i Nature Journal, Barcelona assoleix un dels 
nivells més baixos d’emissions de gasos d’efecte hivernacle entre diverses 
ciutats del món, amb 4,2 tones equivalents de CO2 per càpita. Entre les 
metròpolis analitzades, només Sao Paulo i Delhi registren un menor nivell 
d’emissions, mentre  ciutats com  Praga, Londres o Nova York dupliquen 
el valor barceloní.

D’altra banda, segons l’European Cities Monitor de l’any 2010, Barcelona 
ha millorat el seu posicionament en el rànquing de millors ciutats euro-
pees lliures de pol·lució, situant-se en el lloc 13. Tot i així, la ciutat ha de 
millorar en el nivell de contaminació que provoca l’elevada concentració de 
partícules i diòxid de nitrogen a l’atmòsfera.

Emissions de gasos d’efecte 
hivernacle en ciutats del món  
l’any 2009

T e CO2* per càpitaCiutat

* Tones de CO2 equivalents
Font: Environmental Science and Technology. American Chemical Society. The Century of the City. Nature 
Journal
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Introducció

El 2010 ha estat un any de recuperació dels preus en tot l’entorn inter-
nacional i també a nivell de Catalunya i de Barcelona. El principal factor 
que explica aquesta evolució és la tendència alcista dels preus del pe-
troli i les matèries primeres bàsiques als mercats internacionals, a la 
qual cosa s’ha afegit, a nivell espanyol, l’augment del tipus general de 
l’IVA i altres impostos indirectes. Com a resultat, els preus de consum 
de la província de Barcelona han crescut en un 2% anual el 2010, un 
increment clarament superior al de l’any anterior (+0,5%)  i que suposa 
un diferencial positiu respecte a la mitjana de la zona euro (+1,6%). 

L’economia catalana ha sortit de la recessió el 2010, però la represa de 
l’activitat és encara feble —especialment pel que fa a la demanda inter-
na— i continua l’ajust al mercat immobiliari. En aquest context, i afavo-
rida per la depreciació de l’euro respecte al dòlar, Barcelona segueix 
mantenint una posició globalment competitiva en termes de preus en 
comparació de les principals ciutats d’Europa i del món. Segons les da-
des de Mercer Human Resource Consulting, Barcelona ha experimen-
tat una caiguda de posicions al rànquing de costos de vida de ciutats 
del món —passant del lloc 38è al 49è— que la situa en la franja baixa de 
les ciutats analitzades.

Així mateix, Barcelona ha registrat caigudes dels preus del lloguer 
d’oficines, l’habitatge i, en particular el sòl industrial, que tendeixen 
a reforçar la seva competitivitat relativa. A nivell de locals comercials 
també s’han abaratit algunes artèries comercials emblemàtiques de la 
ciutat,com el Passeig de Gràcia, l’Avinguda Diagonal i la Rambla Cata-
lunya, i quant als costos salarials, l’informe d’UBS de 2010 situa Barce-
lona en una posició intermèdia (29a) del rànquing de nivells salarials de 
ciutats del món estudiades.
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Cost de la vida en ciutats del 
món l’any 2010

Rànquing 2010Rànquing 2009 Ciutat

Font: Mercer Human Resource Consulting. Worldwide Cost of Living Survey - city rankings 2010

Font: Mercer Human Resource Consulting, Worldwide Cost of Living Survey - city rankings

Posicionament de Barcelona

2007 2008 2009200620052004

Cost més alt

Cost més baix

31

38

31

56

43

56

Barcelona millora onze posicions en el rànquing mundial

L’any 2010 Barcelona se situa en la posició 49 del rànquing de cost de la 
vida en ciutats del món, segons l’estudi anual que Mercer Human Resour-
ce Consulting elabora a partir de l’anàlisi de 200 productes i serveis bàsics 
de 143 països de tot el món. La ciutat millora 11 llocs respecte a 2009 i 
mostra una trajectòria descendent per segon any consecutiu, de manera 
que novament guanya competitivitat degut a l’abaratiment relatiu de preus. 
Cal tenir en compte que totes les ciutats de la Unió Europea situades en 
les 50 primeres posicions del rànquing experimenten un descens del seu 
posicionament respecte a l’any anterior —fet que cal relacionar amb l’evo-
lució del tipus de canvi de l’euro respecte al dòlar—; en els casos de Roma, 
Dublín o Atenes la reducció és també força significativa.

Després d’un 2009 caracteritzat per la contenció de la inflació, el 2010 ha 
suposat la recuperació de la dinàmica alcista dels preus a nivell interna-
cional. Concretament, els preus de consum de la província de Barcelona 
han crescut en un 2% durant l’any, situant la inflació en valors similars als 
d’abans de la crisi. Malgrat aquest increment —superior a la mitjana euro-
pea—, Barcelona segueix mantenint una posició competitiva en termes de 
cost de la vida entre les principals ciutats d’Europa i del món. 
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Barcelona segueix sent competitiva, amb preus inferiors 
a la mitjana de les principals ciutats del món

L’any 2009 el lloguer d’un habitatge a Barcelona costa en promig uns 
1.870 $ al mes, d’acord amb les dades de la Unió de Bancs Suïssos. 
Aquest preu segueix sent competitiu en relació a les principals ciutats 
europees i del món, com ara Londres, París, Nova York, Frankfurt o 
Brussel·les, i situa Barcelona un 33% per sota del valor mitjà de les ciu-
tats de la mostra.  

La crisi recent, que ha tingut en el mercat immobiliari un dels seus prin-
cipals detonadors, ha estroncat la dinàmica fortament expansiva dels 
preus de l’habitatge registrada a l’etapa anterior. En aquest context, entre 
el 2006 i el 2009, el lloguer d’habitatge a Barcelona ha experimentat un 
increment més moderat que a la majoria de ciutats analitzades —amb 
una variació mitjana anual del 5%—, mantenint la Ciutat Comtal en la 
franja mitjana-baixa entre les àrees urbanes de la mostra.

Preu del lloguer de l’habitatge 
en ciutats del món l’any 2009

Lloguer habitatge 
($/mes) 2009Ciutat

nota: Els lloguers inclouen tots els costos ocasionals per a l’habitatge i estan basats en apartaments 
construïts després del 1980 (4 habitacions, cuina, bany i garatge) amb un nivell de confort de classe 
mitjana. 
La base de dades original conté 73 ciutats, si bé, la taula recull només una mostra seleccionada de 
ciutats de referència 
Font: Prices & Earnings around the Globe 2009, UBS 

Nova York
Tòquio
Hong Kong
Dubai
Moscou
Xicago
Miami
Hèlsinki
Sydney
Singapur
Milà
Dublín
Londres
Seül
Los Angeles
París
Ginebra
Zuric
Frankfurt
Brussel·les
Toronto
Oslo
Amsterdam
Copenhaguen
Roma
Budapest
São Paulo
Viena
Rio de Janeiro
Kíev
Barcelona
Ljubljana
Madrid
Estocolm
Berlín
Atenes
Montreal
Varsòvia
Bratislava
Buenos Aires
Xangai
Praga
Santiago de Xile
Lisboa
Vilnius
Johannesburg
Sofia
Mèxic
Riga

8.330
7.200
7.150
4.990
4.470
4.410
4.260
3.920
3.800
3.660
3.570
3.500
3.450
3.400
3.360
3.280
3.230
2.930
2.900
2.880
2.770
2.720
2.580
2.440
2.390
2.340
2.310
2.260
2.240
2.000
1.870
1.870
1.830
1.830
1.820
1.800
1.800
1.750
1.630
1.560
1.430
1.370
1.310
1.270
1.220
1.180
1.180

930
860

Font: Price & Earnings around the Globe, UBS
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Barcelona segueix guanyant competitivitat en lloguer 
d’oficines

Segons l’estudi Global Market Rents elaborat per Richard Ellis, en el 
2010 el preu anual del lloguer d’oficines a Barcelona ha tornat a cau-
re fins a 313 €/m2, menys d’un terç del de Londres. Aquest descens ha 
suposat una reducció aproximada del 6%, i situa a Barcelona entre les 
35 ciutats de la mostra analitzada que han experimentat una major cai-
guda de preus de lloguer d’oficines. Aquesta tendència decreixent s’ha 
observat en totes les ciutats espanyoles —especialment a València on els 
preus ha caigut un 15,9%— i a nivell europeu afecta amb especial inten-
sitat  ciutats com Dublín i  Lisboa.

El valor assequible del lloguer d’oficines permet que Barcelona conti-
nuï estant en la part baixa del rànquing de ciutats de referència, gua-
nyant competitivitat respecte a Viena, Boston, Amsterdam, Munic o Milà. 
Aquesta major competitivitat en preus, junt amb la generació de nova 
oferta de qualitat en els darrers anys, reforcen l’atractiu de Barcelona 
per establir-hi negocis i empreses.

Preu del lloguer d’oficines en 
ciutats del món l’any 2010

Lloguer oficines (€/m²)Ciutat

nota: El preu anual inclou els costos totals d’ocupació d’oficines situades al centre de la ciutat. 
La base de dades original conté 175 ciutats, si bé, la taula recull només una mostra seleccionada de 
ciutats de referència. 
Font: CB Richard Ellis, Global Market Rents 2010 
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Font: CB Richard Ellis, Global Market Rents
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Barcelona segueix ben posicionada per atraure activitat 
comercial

Per segon any consecutiu, els efectes de la crisi econòmica i la feblesa de 
la demanda  incideixen negativament en els preus del lloguer dels locals 
comercials a les principals ciutats del món. Efectivament, segons l’estudi 
Main Streets Across the World de la consultora Cushman & Wakefield, 
l’any 2010 els preus dels locals comercials han caigut un 1,2% a nivell 
mundial, un 4,4% a nivell de ciutats europees i un 10,2% a Barcelona. 

Dels quatre carrers comercials barcelonins analitzats, l’únic que expe-
rimenta un creixement dels lloguers dels locals és el Portal de l’Àngel  
—amb un augment del 13%—, que guanya una posició i se situa en el 
lloc 22è del rànquing de carrers més cars del món entre les ciutats se-
leccionades. En contrast, els preus del lloguer dels locals comercials del 
Passeig de Gràcia han disminuït en un 5%, els de l’avinguda Diagonal en 
un 21,4% i els de la Rambla de Catalunya en un 27,3%. En conjunt, però, 
Barcelona segueix ben posicionada per atraure activitat minorista, i els 
lloguers de Portal de l’Àngel segueixen sent més d’un 50% més baixos 
que els dels principals carrers comercials de Londres, París o Roma.

Preu del lloguer de locals 
comercials en ciutats del món 
l’any 2010

Ciutat Carrer

nota: Preu anual del metre quadrat.
La base de dades original conté 177 ciutats, si bé, la taula recull només una mostra seleccionada 
de ciutats de referència
Font: Cushman & Wakefield, Main Streets Across the World 2010 
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Font: Cushman & Wakefield
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Barcelona guanya competitivitat en preus d’espais 
industrials 

Segons l’informe Industrial Space Across the World elaborat per Cushman 
& Wakefield, l’any 2010 Barcelona ha guanyat competitivitat pel que fa als 
preus del sòl industrial, situant-se a la posició 29a del rànquing de ciutats 
del món després de perdre 10 posicions. Actualment el preu del lloguer 
del sòl industrial a Barcelona és de 72 euros/m2/any, el que suposa una 
reducció del 20% respecte a l’any anterior, una de les més notables de la 
mostra analitzada. 

El preu del sòl industrial de Barcelona se situa per sota del de ciutats de 
referència com Frankfurt, Munic, Dublín o Londres. Arran de la incidència 
de la crisi, la ciutat deixa d’estar situada en la franja alta de les ciutats 
europees pel que fa als preus del sòl industrial, fet que reforçarà la seva  
competitivitat a l’hora d’atreure inversió industrial i establiment d’empre-
ses estrangeres en la fase de represa.

Preu del lloguer del sòl 
industrial en ciutats europees 
l’any 2010

Preu lloguer del sòl industrial 
(€/m²/any) 2010Ciutat

nota: La base de dades original conté 136 ciutats, si bé, la taula recull només una mostra seleccionada 
de ciutats de referència 
Font: Cushman & Wakefield. Industrial Space Across the World 2010
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Barcelona es manté en un nivell intermedi al rànquing 
mundial 
 
Segons l’informe Prices & Earnings Around the Globe que elabora UBS, 
Barcelona se situa en la posició 29a del rànquing mundial —sobre les 72 
ciutats analitzades—, i en 19è lloc a nivell europeu respecte al salari net, 
el que suposa una caiguda de 5 i 3 posicions, respectivament, en relació 
al 2009. Malgrat aquest descens, Barcelona segueix estant a la franja in-
termèdia dels salaris nets d’Europa i del món, per sobre de ciutats com 
Milà, Roma o Praga.

S’observa una tendència generalitzada a la reducció dels salaris nets 
a les ciutats europees l’any 2010, com ho mostren els casos de Dublín, 
Copenhaguen o Hèlsinki. Un dels principals factors que ha ocasionat 
aquesta evolució és la depreciació de l’euro respecte al dòlar, ja que el 
rànquing s’elabora prenent com a referència el salari net de Nova York. 

Nivells salarials en ciutats del 
món l’any 2010

Salari Net 
(Nova York = 100)

Salari Brut
(Nova York = 100) Ciutat

nota: El salari efectiu per hora es calcula a partir de 14 professions. El salari net es calcula després 
d’impostos i contribucions a la Seguretat Social. 
La base de dades original conté 72 ciutats, si bé, la taula recull només una mostra seleccionada de 
ciutats de referència 
Font: Prices & Earnings around the globe 2010. UBS 

Font: Prices & Earnings around the Globe, UBS 2010
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Introducció

Després del fort impacte de la crisi sobre els mercats de treball euro-
peus el 2009, l’any 2010 ha suposat una clara suavització de l’ajust labo-
ral, en un context en que l’economia mundial creix a bon ritme impulsada 
pel dinamisme dels països emergents, els Estats Units i alguns estats de 
la zona euro. A nivell barceloní, català i espanyol però, els experts augu-
ren una lenta reactivació en la qual la recuperació dels llocs de treball 
perduts durant la crisi pot trigar anys.

Efectivament, la recessió econòmica global dels darrers anys ha supo-
sat un empitjorament generalitzat dels indicadors laborals dels països 
de la Unió Europea que ha afectat amb especial intensitat els mercats de 
treball espanyol i català. Aquest procés s’ha traduït en un fort increment 
de les taxes d’atur —fins pràcticament duplicar la mitjana europea— i fa 
que el 2009 la taxa d’ocupació a Catalunya se situï per sota de la mitjana 
europea per primera vegada en deu anys. 

En aquest context advers, també l’economia de Barcelona ha experimen-
tat un intens període d’ajust laboral i destrucció de llocs de treball. Amb 
tot, la taxa d’ocupació de la ciutat —el 66,2% el quart trimestre de 2010— 
es manté per sobre de la mitjana europea, amb un diferencial que en el 
cas de la taxa femenina s’acosta als 7 punts. En conjunt l’efecte de la 
recessió econòmica sobre Barcelona ha estat més moderat que al seu 
entorn i la ciutat tanca l’any mantenint més d’un milió d’afiliats a la Se-
guretat Social i amb una taxa d’activitat del 79% que supera en gairebé 
vuit punts la mitjana europea.

L’acció coordinada en el marc del Pacte per a l’ocupació de qualitat a 
Barcelona 2008-2011 de l’Ajuntament amb els sindicats CCOO i UGT, les 
organitzacions empresarials Foment del Treball i Pimec i la Generali-
tat de Catalunya, ha estat clau per promoure una oferta de programes 
i serveis d’atenció a l’alçada de les necessitats de la ciutat i els seus 
ciutadans i ciutadanes. Aquest instrument de consens i coordinació ha 
permès el desplegament a la ciutat, de la mà de Barcelona Activa, d’un 
ampli mapa d’actuacions efectives a favor de l’orientació i la inserció 
laboral i de l’impuls a la generació d’activitat econòmica, amb especial 
atenció als col·lectius amb major risc de vulnerabilitat i actuant des del 
vessant pal·liatiu, cercant l’impacte a curt termini, amb visió preventiva 
i de transformació estructural del model productiu i de la qualitat del 
mercat laboral a la ciutat. Com a resultat d’aquesta acció concertada, 
fins al moment s’han creat prop de 15.000 llocs de treball: 6.500 a través 
de la creació de 3.400 noves empreses i 8.500 inserits a través de progra-
mes ocupacionals. 

En matèria de capital humà, Barcelona continua al capdavant com a ciu-
tat d’excel·lència formativa en l’àmbit empresarial, ja que es consolida 
com l’única urbs europea amb dues institucions docents —IESE i ESA-
DE— entre les deu millors escoles de negocis del continent i entre les 
vint primeres a nivell mundial segons el Financial Times i The Economist 
Intelligence Unit. D’altra banda, el percentatge de treballadors i treba-
lladores amb estudis universitaris a Catalunya ha crescut el 2009 fins a 
situar-se al voltant del 37% i del 41%, respectivament, valors superiors  a 
la mitjana de la Unió Europea.
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La taxa d’ocupació femenina a Catalunya es manté en la 
mitjana europea

La situació de crisi que ha afectat l’economia mundial els darrers anys 
s’ha traduït en un intens procés d’ajust laboral i una caiguda generalit-
zada de les taxes d’ocupació en els mercats de treball europeus, espe-
cialment accentuats als àmbits espanyol i català. Així, l’any 2009 la taxa 
d’ocupació a Catalunya ha estat d’un 63,9%, el que suposa una caiguda 
de 6 punts percentuals respecte al 2008 i un valor inferior a la mitjana 
europea per primera vegada en deu anys. Malgrat aquesta disminució, la 
taxa del Principat segueix situant-se per sobre de l’espanyola i supera la 
de regions com les de Dublín, Birmingham o Brussel·les. A diferència de 
l’any anterior, el 2009 la taxa d’ocupació femenina també registra a Ca-
talunya una evolució descendent de 3,6 punts —després d’una etapa de 
creixement sostingut— que la situa en el 58,6%, valor que la manté en la 
mitjana europea però s’allunya dels territoris capdavanters del continent 
—on aquest indicador supera el 70%.

Pel que fa a la ciutat de Barcelona, la taxa d’ocupació global se situa en 
un 66,2% el quart trimestre de 2010, mentre que la femenina assoleix el 
65,3%. La caiguda d’aquesta taxa durant l’any (-0,6 punts) ha estat mode-
rada en relació a la del 2009, i manté l’indicador de la ciutat  per sobre de 
les mitjanes espanyola i europea.

Taxa d’ocupació a les regions 
europees l’any 2009

Font: Eurostat
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nota: Població activa d’entre 15 i 64 anys
La base de dades original conté 314 regions, si bé, la taula recull només una mostra seleccionada de regions de referència
* Sense Bulgària i Romania
Font: Eurostat

Holanda Nord (AMSTERDAM)
Oslo (OSLO)
Dinamarca (COPENHAGUEN)
Holanda Sud (ROTTERDAM)
Alta Baviera (MUNIC)
Estocolm (ESTOCOLM)
Stuttgart (STUTTGART)
Darmstadt (FRANKFURT)
Finlàndia Sud (HÈLSINKI)
Praga (PRAGA)
Hamburg (HAMBURG)
Escòcia de l’Est (EDIMBURG)
Sofia (SOFIA)
Escòcia del Sud-Oest (GLASGOW)
Viena (VIENA)
Düsseldorf (DÜSSELDORF)
Londres (LONDRES)
Greater Manchester (MANCHESTER)
Illa de França (PARÍS)
Lisboa (LISBOA)
Comunitat de Madrid (MADRID)
Llombardia (MILÀ)
Berlín (BERLÍN)
Roine-Alps (LIÓ)
Mazowsze (VARSÒVIA)
UnIÓ eUROPea
País Basc (BILBAO)
Catalunya (BaRCeLOna)
Bucarest (BUCAREST)
Estònia (TALLINN)
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Provença-Alps-Costa Blava (MARSELLA)
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Midlands Oest (BIRMINGHAM)
Letònia (RIGA)
NOUS ESTATS MEMBRES*
Lituània (VÍLNIUS)
espanya
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Brussel·les (BRUSSEL·LES)
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Istanbul (ISTANBUL)
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La taxa d’atur s’allunya de la mitjana europea 

L’any 2009, l’impacte de la recessió econòmica ha provocat un increment 
generalitzat en la taxa d’atur a les regions europees que ha afectat amb 
especial força Espanya i Catalunya. En aquest context, la taxa d’atur a 
Catalunya ha arribat al 16,2% l’any 2009, després de registrar un aug-
ment de 7 punts percentuals que incrementen el seu diferencial respecte 
a la mitjana europea (8,9%) i a les regions de referència, però segueix per 
sota de la mitjana espanyola en 1,8 punts percentuals. Així mateix, la taxa 
d’atur femenina del Principat se situa en el 15,2%, després d’experimen-
tar un creixement de 6,2 punts. Cal destacar que, en el cas de Catalunya, 
la taxa d’atur femenina és inferior a la masculina, a diferència del que 
succeeix en la majoria de regions europees. 

A la ciutat de Barcelona, el quart trimestre de 2010 la taxa d’atur glo-
bal se situa en el 16,2% i la taxa femenina en el 12,9%. Aquests valors 
suposen un augment de 0,8 i un descens d’1,8 punts percentuals, res-
pectivament, en relació al mateix període de l’any anterior. Amb aquesta 
evolució les taxes d’atur de la ciutat segueixen per sota de les mitjanes 
de Catalunya i d’Espanya.

La taxa d’atur a les regions 
europees l’any 2009

Taxa d’atur 
(%) 2009

Taxa d’atur 
femenina 
(%) 2009 Regió (CIUTAT)

nota: Població de més de 15 anys.
La base de dades original conté 314 regions, si bé, la taula recull només una mostra seleccionada de 
regions de referència
* Sense Bulgària i Romania
Font: Eurostat

Praga (PRAGA)
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Bucarest (BUCAREST)
Sofia (SOFIA)
Alta Baviera (MUNIC)
Stuttgart (STUTTGART)
Llombardia (MILÀ)
Mazowsze (VARSÒVIA)
Dinamarca (COPENHAGUEN)
Darmstadt (FRANKFURT)
Hongria Central (BUDAPEST)
Estocolm (ESTOCOLM)
Finlàndia Sud (HÈLSINKI)
Hamburg (HAMBURG)
Escòcia del Sud-Oest (GLASGOW)
Escòcia de l’Est (EDIMBURG)
Viena (VIENA)
Düsseldorf (DÜSSELDORF)
Illa de França (PARÍS)
Laci (ROMA)
Roine-Alps (LIÓ)
Àtica (ATENES)
UnIÓ eUROPea
Londres (LONDRES)
nOUS eSTaTS MeMBReS*
Greater Manchester (MANCHESTER)
Provença-Alps-Costa Blava (MARSELLA)
Lisboa (LISBOA)
País Basc (BILBAO)
Irlanda del Sud-Est (DUBLÍN)
Ankara (ANKARA)
Midlands Oest (BIRMINGHAM)
Lituània (VÍLNIUS)
Berlín (BERLÍN)
Estònia (TALLINN)
Llenguadoc-Roselló (MONTPELLER)
Comunitat de Madrid (MADRID)
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Font: Eurostat
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Augmenta el percentatge de treballadors catalans amb 
estudis universitaris  

El 2009, el 36,9% dels treballadors de Catalunya tenen estudis universitaris 
—segons dades d’Eurostat—, el que ha suposat un significatiu augment de 
2,5 punts percentuals respecte a l’any anterior. Aquest indicador se situa per 
sobre tant de la mitjana de la Unió Europea —valor del 29,7%— com de la 
mitjana espanyola —valor del 36,7%— i supera també el de regions de refe-
rència com l’Alta Baviera, Stuttgart o Roine-Alps.

El percentatge de treballadores catalanes amb formació universitària és no-
vament superior al total i se situa en el 40,7% després de créixer en 2 punts 
percentuals. Malgrat estar lleugerament per sota de la mitjana espanyola 
—valor de 41,4%—, aquest indicador es manté clarament per sobre del valor 
de la Unió Europea —32,5%— i ja s’apropa al de territoris com Dinamarca.

En conjunt, tot valorant positivament la clara progressió de la formació su-
perior a Catalunya l’any 2009, cal seguir treballant per apropar el nivell d’es-
tudis de la força laboral del Principat al de les regions del nord d’Europa.

Treballadors amb estudis 
universitaris a les regions 
europees l’any 2009

Font: Eurostat
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nota: % d’entre 25 i 64 anys amb titulació universitària.
La base de dades original conté 314 regions, si bé, la taula recull una mostra seleccionada de regions de 
referència
* Sense Bulgària i Romania
Font: Eurostat
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Barcelona continua sent capdavantera com a ciutat 
d’excel·lència formativa 

Dues de les escoles de negocis de la ciutat de Barcelona, IESE i ESADE, 
es troben en la 4a i 7a posició del rànquing europeu dels millors 100 pro-
grames MBA a jornada plena, segons el publicat l’any 2011 pel Financial 
Times, després que ESADE hagi guanyat un lloc respecte al resultat del 
2010 tot superant la Saïd Business School de la Universitat d’Oxford. Així 
mateix, aquestes prestigioses institucions se situen entre les vint-i-cinc 
principals escoles a nivell global i assoleixen la 9a i la 21a posició del 
rànquing mundial, després que l’IESE millori dos llocs respecte al 2010. 
A més, el 2011 apareix per primera vegada l’EADA entre les vint-i-cinc 
principals escoles europees —en la posició 24a. 

D’altra banda, en el rànquing de l’MBA a jornada plena de l’any 2010 que 
efectua l’ Economist Intelligence Unit l’IESE se situa en la primera po-
sició europea i cinquena del món, mentre que ESADE ocupa la setena 
plaça europea i la vintena mundial.

Aquests rànquings mostren la competitivitat de Barcelona com a pol 
d’excel·lència formativa i la consoliden com l’única ciutat amb dues insti-
tucions docents entre les deu millors escoles de negocis d’Europa. 

Millors escoles de negocis 
europees l’any 2011

Font: Financial Times
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Rànquing Mundial 2011Rànquing Europeu 2011 Escola de negocis Ciutat

Font: Financial Times 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

London Business School
Insead
IE Business School
Iese Business School
IMD
HEC París
esade Business School
University of Cambridge: Judge
University of Oxford: Saïd
SDA Bocconi
Manchester Business School
City University: Cass
Cranfield School of Management
Rotterdam School of Management, Erasmus University
Imperial College Business School
Lancaster University Management School
Durham Business School
Vlerick Leuven Gent Management School
Warwick Business School
Hult International Business School
Birmingham Business School
University of Strathclyde Business School
University College Dublín: Smurfit
eada
University of Edimburg Business School
Bradford School of Management/TiasNimbas Business
Leeds University Business School
Politecnico di Milano School of Management
EM Lyon Business School

Londres
Fontainebleau
Madrid
Barcelona
Lausana
París
Barcelona
Cambridge
Oxford
Milà
Manchester
Londres
Cranfield
Rotterdam
Londres
Lancaster
Durham
Gant
Coventry
Londres
Birmingham
Glasgow
Dublín
Barcelona
Edimburg
Bradford
Leeds
Milà
Lió

1
4
8
9

14
18
21
26
27
28
29
32
34
36
37
41
55
55
58
61
68
74
78
84
88
90
94
96

100







70

En un entorn marcat per la sortida de la recessió de l’economia global, 
l’Informe 2011 de l’Observatori de Barcelona mostra que la ciutat segueix 
mantenint un bon posicionament a nivell internacional i una marca de 
ciutat reconeguda, alhora que posa de manifest la complexitat dels rep-
tes que afronta i la rellevància estratègica de l’aposta per la transforma-
ció del model productiu.

En primer lloc, i segons l’opinió d’alts executius europeus, Barcelona con-
tinua posicionada entre les cinc millors ciutats per als negocis d’Europa, 
i se situa en segona posició mundial respecte a l’organització de reunions 
internacionals. Així mateix, les perspectives empresarials per a l’any 2011 
són millors que les de l’any anterior tant en matèria de xifra de negocis, 
com d’exportacions i d’inversió. Pel que fa a l’indicador d’inversió estran-
gera directa Catalunya manté el sisè lloc entre les regions europees re-
ceptores del major nombre de projectes. En canvi, la recessió econòmica 
ha afectat la pèrdua de posicions en l’indicador d’activitat emprenedora de 
Barcelona, tot i que segueix per sobre de la mitjana europea.

Un dels eixos clau de l‘estratègia de Barcelona és el canvi cap a un nou 
model productiu basat en el coneixement i la creativitat i, després d’uns 
anys de clara progressió en aquest àmbit, els indicadors recollits en el 
present informe mostren un balanç menys favorable. D’una banda, Bar-
celona segueix progressant com a pol de ciència d’excel·lència, manté el 
sisè lloc a Europa en producció científica i, d’acord amb la Revista Na-
ture, guanya 11 posicions en el rànquing mundial entre 2000 i 2008. A 
més, l’àrea de Barcelona compta avui amb un dels mercats laborals amb 
major massa crítica d’Europa en els sectors d’alt valor afegit: Catalunya 
es manté entre les cinc regions europees amb major nombre d’ocupats 
en sectors manufacturers d’intensitat tecnològica alta i mitjana-alta i ci-
ència i tecnologia, millora tres posicions en el cas dels serveis intensius 
en coneixement i alta tecnologia —assolint el setè lloc— i se situa entre 
les sis primeres regions europees amb més ocupació en la indústria cre-
ativa i cultural. Alhora, però, s’observa que el clima econòmic ha afectat 
negativament l’evolució d’alguns dels indicadors d’ocupació analitzats en 
aquest capítol i les patents PCT, mentre destaca el bon comportament de 
les patents tecnològiques.

Barcelona és un referent de turisme urbà a Europa i aquest és un dels 
elements de fortalesa amb que compta la ciutat en el complex context 
actual. Així ho mostren el fet que el 2009 ha esdevingut la segona àrea 
urbana amb més places hoteleres de la UE —guanyant dos llocs respecte 
a l’any anterior—, el manteniment  de la primera posició de Barcelona 
com a port base d’Europa i de la Mediterrània en matèria de creuers o el 
posicionament de l’aeroport del Prat entre els deu principals d’Europa, 
després d’assolir un dels majors creixements entre els grans aeroports.
 

La sostenibilitat i el medi ambient van guanyant pes en les polítiques 
estratègiques de desenvolupament de les ciutats i Barcelona avança en 
aquesta direcció. Així, per exemple, les empreses de la demarcació se-
gueixen en els primers llocs del rànquing europeu respecte al nombre 
de certificacions EMAS i la ciutat se situa entre les que generen menys 
emissions de gasos CO2 per càpita —segons solvents estudis científics— i 
entre les millors ciutats d’Europa en relació al transport intern. Pel que 
fa a qualitat de vida, Barcelona es consolida per 13è any consecutiu com 
la millor ciutat d’Europa en aquest àmbit. 

En un any de recuperació dels preus en tot l’entorn internacional, Barce-
lona guanya competitivitat en matèria de costos. Efectivament, la ciutat 
ha millorat el seu posicionament en el rànquing del cost de la vida a ciu-
tats del món —on cau 11 llocs el 2010—. De la mateixa manera, els preus 
de lloguer de les oficines, dels locals comercials i del sòl industrial han 
experimentat descensos considerables a conseqüència de la feblesa de 
la demanda i el procés d’ajust al mercat immobiliari, fet que pot suposar 
un augment de l’atractiu de Barcelona per fer negocis i establir-hi em-
preses quan es reactivi l’activitat. Alhora, però, cal destacar la disminució 
dels nivells salarials en relació als de ciutats de referència, conseqüència 
en bona mesura de l’abaratiment de l’euro respecte al dòlar.

A nivell de formació, destaca el creixement del percentatge de treballa-
dors amb estudis universitaris, amb valors que s’acosten, i de vegades 
superen, els de les ciutats europees de referència. Així mateix, Barcelona 
ofereix una formació empresarial de prestigi a nivell europeu i mundial 
i es consolida com  l’única ciutat amb dues escoles de negocis —IESE i 
ESADE—, entre les deu primeres  d’Europa.
 
Novament, cal destacar que els indicadors menys favorables són els re-
lacionats amb el mercat de treball, en un any en que la taxa d’ocupació 
de Catalunya ha disminuït fins a situar-se per sota de la mitjana europea 
i la taxa d’atur ha crescut considerablement. Tot i que les taxes d’ocupa-
ció i d’atur de la ciutat són més favorables, la rellevància socioeconòmica 
d’aquests indicadors els converteixen en objectiu prioritari de les políti-
ques públiques.

Segons l’anàlisi de clima empresarial elaborat pel gabinet d’estudis de 
la Cambra de Comerç de Barcelona que per primera vegada es presenta 
en aquest informe, el 2010 la marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) ha millorat ja que mostra caigudes més moderades 
que l’any 2009 en les vendes, els preus de venda, l’ocupació i la inversió 
(entre el 4% i el 5% nominal). Per sectors, la indústria i el turisme són 
els que han tingut un millor comportament a l’AMB, seguits dels serveis 
a les empreses. L’exportació en la indústria ha crescut, deixant enrere 
el descens del 2009, i  ha augmentat el nombre d’empreses industrials 
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exportadores de l’AMB, més que a Catalunya. D’altra banda, la intensitat 
de la crisi i l’augment del preu del petroli fan que l’augment de la com-
petència i l’augment dels costos de producció guanyin rellevància entre 
els factors limitadors de la marxa dels negocis, tot i que la debilitat de 
la demanda segueix encapçalant la llista i les dificultats de finançament 
continuen sent elevades.

Les previsions per al 2011 a l’AMB apunten una millora i superen les de 
Catalunya. D’una banda, les vendes i l’ocupació cauran més moderada-
ment que el 2010, entre l’1% i el 2% nominal. D’altra banda, destaca la 
previsió de creixement de la inversió a l’AMB, del 3,3% nominal el 2011, 
enfront l’estancament previst a Catalunya. Els sectors industrial i hoteler 
són els que tenen millors perspectives, ja que ambdós preveuen un aug-
ment de la facturació i de la inversió —més elevat en el cas de la indús-
tria— i que l’ocupació deixarà de caure.

Aquest context de recuperació encara feble —quan les economies 
emergents i les d’alguns països desenvolupats estan creixent a bon rit-
me— planteja a Barcelona reptes importants des de la perspectiva de 
la competitivitat. En aquest sentit, l’article de la sèrie de la LSE Cities 
de la London School of Economics and Political Science dirigit pel pro-
fessor Richard Burdett inclòs en el present informe —basat en l’estudi 
dels casos de Munic, Seül, Torí i Barcelona—,  suggereix algunes de les 
claus de les estratègies metropolitanes de desenvolupament: a) un go-
vern actiu, alineat i intencional, amb col·laboració entre les institucions i 
el sector privat; b) la internacionalització, el posicionament i el comerç a 
nivell mundial; c) l’economia del coneixement, l’esperit empresarial ba-
sat en la innovació i la modernització de les manufactures; d) una estreta 
relació entre el capital humà i ciutats atractives i distintives; i e) una eco-
nomia verda, l’eficiència dels recursos i la descarbonització. D’acord amb 
la seva anàlisi, les ciutats que desenvolupin mètodes actius, alineats i 
integrats que tinguin en compte aquests cinc ingredients —com ho han 
fet les quatre ciutats analitzades durant els últims 30 anys— i treballin 
per a enfortir la seva posició internacional, promoure la diversificació i 
reorientació econòmiques, invertir en qualitat de vida i del lloc per produir 
i atraure capital humà, i fer la transició cap a una economia verda, es 
veuran recompensades en el futur.
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Índex

1. Resultats de l’enquesta de clima empresarial per al conjunt de 
l’economia i per sectors

2. Factors que limiten la bona marxa dels negocis per al conjunt de 
l’economia i per sectors

3. Evolució quantitativa de les principals variables empresarials per al 
conjunt de l’economia i per sectors. Situació 2010 i previsions 2011

4. Relació de gràfics i taules

Resum executiu

• La marxa dels negocis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha   
 estat dolenta el 2010, però ha millorat amb relació al 2009. 

• Les vendes, els preus de venda, l’ocupació i la inversió han caigut   
 entre el 4% i el 5% nominal el 2010, més moderadament que el 2009.

• La indústria i el turisme són els sectors que han tingut un millor   
 comportament a l’AMB, millor que a Espanya i, en el cas hoteler,   
 millor també que a Catalunya.

• L’exportació del sector de la indústria ha crescut, deixant enrere  
el descens  del 2009. A més, ha augmentat el nombre d’empreses 
industrials exportadores de l’AMB el 2010, i ho ha fet més que a 
Catalunya.

• La lleugera millora de la demanda interna el 2010 fa que la debilitat   
 de la demanda hagi perdut importància com a factor limitador de la   
 marxa dels negocis. També en perden les dificultats de finançament   
 però continuen sent elevades. El sector de la construcció és el   
 més afectat per aquests dos factors.

• En canvi, la intensitat de la crisi i l’augment del preu del petroli fan   
 que l’augment de la competència i l’augment dels costos de producció  
 guanyin rellevància. El sector més afectat pel primer factor és   
 l’hoteler, i pel segon, la indústria.

• Les previsions a l’AMB per al 2011 milloren, i superen les de Catalunya. 

• Les vendes i l’ocupació cauran més moderadament que el 2010, entre  
 l’1% i el 2% nominal el 2011.

• Destaca la previsió de creixement de la inversió a l’AMB, del 3%   
 nominal el 2011, enfront l’estancament previst a Catalunya. 

• Els sectors industrial i hoteler són els que tenen millors perspectives   
per al 2011. Ambdós preveuen un augment de la facturació i de la   
inversió, més elevat en el cas de la indústria, i que l’ocupació   
deixarà de caure.

CLIMA EMPRESARIAL A 
L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA
Situació 2010 i previsions 2011
Gabinet d’estudis econòmics de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i navegació de Barcelona
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1. Resultats de l’enquesta de clima empresarial per al conjunt de 
l’economia i per sectors.

El pitjor de la crisi es va deixar enrere l’any 2009. Al 2010, la marxa dels 
negocis a les empreses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en-
cara ha estat dolenta, però no tant com l’any anterior, en què s’assolí la 
part més baixa del cicle.  

La caiguda de les vendes s’ha desaccelerat l’any 2010 amb relació al 
2009, mentre que els preus de venda també han suavitzat el descens res-
pecte a l’any anterior. De la mateixa manera, l’ocupació i la inversió han 
continuat caient el 2010 però a un ritme més moderat que el 2009.

Aquests resultats estan en línia amb els obtinguts per a Catalunya i 
Espanya, però contrasten amb uns resultats més positius en l’evolució 
de les vendes a la UE-27, on ja han començat a créixer lleugerament el 
2010.

Es preveu que les vendes a l’AMB recuperaran el creixement positiu el 
2011, però les perspectives no són tan positives com a la Unió Europea.

Gràfic 1.1. evolució de les vendes al conjunt de l’economia1. 
Situació 2010 i previsions 2011. Comparativa amb Catalunya, espanya i la Ue-27.
Saldos2, en percentatge

 (p) Previsions
Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat (AMB i Catalunya) i Cámaras de Comercio (Espanya  i UE-27).

1 Els resultats per al conjunt de l’economia són l’agregació dels resultats de la indústria manufacturera, 
la construcció, el comerç minorista, els hotels i els serveis a les empreses, que representen el 46% de 
l’economia de l’AMB (en termes d’afiliats a la Seguretat Social).
2 El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala un augment de les vendes i el
percentatge d’empreses que assenyala una disminució. 
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Resultats sectorials
La millora de la marxa dels negocis a l’AMB el 2010 s’explica, principal-
ment, per l’evolució favorable de la indústria manufacturera i del sector 
hoteler, i en menor grau, del sector de serveis a les empreses. En canvi, 
el sector de la construcció ha tingut un comportament lleugerament pit-
jor el 2010 que el 2009 i la situació al comerç minorista s’ha mantingut en 
negatiu i força estabilitzada.

La indústria manufacturera a l’AMB ha tingut un comportament que ha 
anat millorant progressivament al llarg del 2010, de manera que el quart 
trimestre el sector ja afirmava que la marxa dels negocis havia estat mo-
deradament bona, un fet que encara no s’ha donat al conjunt de la indús-
tria catalana, malgrat que també ha millorat durant l’any. A més, la in-
dústria de l’AMB ha registrat un creixement positiu de les vendes el 2010, 
un comportament millor que el de la indústria espanyola, on encara han 
disminuït. Els preus de venda pràcticament han deixat de caure el 2010, 
fet que encara no s’ha observat a la indústria espanyola. Ambdós fets són 
indicatius d’una recuperació de la indústria de l’AMB i de Catalunya més 
ràpida que la de la indústria espanyola. Pel que fa a l’exportació, cal des-
tacar que en l’actual context de dificultats econòmiques, les empreses 
han sortit a l’exterior, com ho demostra el fet que el percentatge d’em-
preses industrials exportadores ha crescut el 2010 respecte al 2009 (del 
68% al 73%), més del que ho ha fet a Catalunya (del 72% al 75%). Així ma-
teix, cal assenyalar que l’exportació d’aquestes empreses ha augmentat 
el 2010, deixant enrere el descens del 2009, mentre que els descensos de 
l’ocupació i la inversió s’han moderat a l’AMB el 2010.

Taula 1.1. Clima empresarial al conjunt de l’economia1. 
Comparativa amb Catalunya, Espanya i la UE-27

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat (AMB i Catalunya) i Cámaras de Comercio (Espanya i UE-27)

1 Els resultats per al conjunt de l’economia són l’agregació dels resultats de la indústria manufacturera, 
la construcció, el comerç minorista, els hotels i els serveis a les empreses, que representen el 46% de 
l’economia de l’AMB (en termes d’afiliats a la Seguretat Social).
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Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat (AMB i Catalunya) i Cámaras de Comercio (Espanya)

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat (AMB i Catalunya) i Cámaras de Comercio (Espanya)

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat (AMB i Catalunya) i Cámaras de Comercio (Espanya)

Al sector de la construcció de l’AMB, la caiguda de la facturació s’ha ac-
centuat el 2010 respecte al 2009, mentre que al conjunt del sector català 
el descens s’ha mantingut estable. La disminució dels preus de venda 
també s’ha accelerat a l’AMB. En canvi, el descens de l’ocupació s’ha mo-
derat, mentre que la caiguda de la inversió gairebé s’ha estabilitzat el 
2010.

Al comerç minorista, els empresaris de l’AMB assenyalen que la marxa 
dels negocis ha estat moderadament menys negativa el 2010 amb rela-
ció al 2009, però la caiguda de les vendes no ha millorat sinó que s’ha 
estabilitzat, a diferència del que ha passat a Espanya, on la caiguda s’ha 
suavitzat. El descens dels preus de venda del sector a l’AMB, en canvi, 
s’ha desaccelerat, com també ho ha fet la disminució de l’ocupació i de 
la inversió.

El sector hoteler ha evolucionat favorablement a mesura que avançava el 
2010, com ha passat amb la indústria, de manera que la marxa dels ne-
gocis el quart trimestre ja ha estat valorada com a lleugerament positiva 
pels empresaris del sector de l’AMB, cosa que no s’ha observat a Cata-
lunya. Per tant, en el conjunt de l’any, el sector ha evolucionat més favo-
rablement a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que a Catalunya. Així, la 
facturació del sector ha crescut el 2010 a l’AMB, mentre que a Catalunya 
pràcticament ha frenat la caiguda però encara no ha registrat un aug-
ment. I si es compara l’evolució del sector hoteler de l’AMB amb la del 
conjunt d’Espanya, la diferència encara és més gran atès que a Espanya, 
la facturació ha moderat la caiguda, però no dóna senyals de frenada. Els 
preus de venda encara han caigut el 2010 a l’AMB, però més suaument 
que el 2009. La inversió i l’ocupació han tingut la mateixa evolució: un 
descens més moderat el 2010 amb relació al 2009, fet que contrasta amb 
els resultats per a Espanya en termes d’ocupació, on no hi ha gaire mi-
llora ja que la caiguda gairebé s’ha estabilitzat.

Als serveis a les empreses de l’AMB, la marxa dels negocis el 2010 no és 
tan dolenta com el 2009. Així mateix, la caiguda de la facturació s’ha de-
saccelerat, com també ho han fet les de l’ocupació i la inversió. En canvi, 
el descens dels preus de venda s’ha estabilitzat el 2010 amb relació al 
2009. Per tant, els resultats d’aquest sector han millorat respecte a l’any 
anterior però encara no són tan bons com els de la indústria o els hotels, 
que el quart trimestre ja han presentat registres positius.

Taula 1.2. Clima empresarial a la indústria manufacturera. 
Comparativa amb Catalunya i Espanya

Taula 1.3. Clima empresarial a la construcció. 
Comparativa amb Catalunya i Espanya

Taula 1.4. Clima empresarial al comerç minorista. 
Comparativa amb Catalunya i Espanya
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2. Factors que limiten la bona marxa dels negocis per al conjunt de 
l’economia i per sectors.

La debilitat de la demanda és el factor que més ha limitat la bona marxa 
del negoci a l’AMB el 2010, igual que l’any precedent, però ha perdut im-
portància posant de manifest la lleugera millora de la demanda interna 
amb relació al 2009. Un resultat que contrasta amb el del conjunt d’Espa-
nya, on aquest factor ha guanyat pes.

L’any 2010, també han guanyat rellevància l’augment de la competència 
i l’augment dels costos de producció —segon i quart factors més asse-
nyalats per les empreses de l’AMB com a limitadors de la marxa dels 
negocis—. El primer es pot explicar perquè en un context de crisi, la 
competència entre les empreses per fer-se amb la demanda és més in-
tensa. El segon està directament relacionat amb l’encariment del petroli, 
i per tant, amb l’augment dels costos energètics. Cal destacar també que 
aquest factor afecta més a l’AMB que al conjunt d’Espanya.

En canvi, les dificultats de finançament —tercer factor més assenyalat 
per les empreses— han perdut una mica de rellevància a l’AMB el 2010 
però continuen sent elevades, fet que contrasta amb l’augment de pes 
que han registrat a Espanya.

augmenta i millora respecte a l’any anterior 
augmenta i empitjora respecte a l’any anterior 
augmenta i no hi ha cap canvi respecte a l’any anterior
S’estanca i millora respecte a l’any anterior

disminueix i millora respecte a l’any anterior 
disminueix i empitjora respecte a l’any anterior 
disminueix i no hi ha cap canvi respecte a l’any anterior
S’estanca i empitjora respecte a l’any anterior
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Taula 1.5. Clima empresarial al sector hoteler.
Comparativa amb Catalunya i Espanya 

Taula 1.6. Clima empresarial als serveis a les empreses. 
Comparativa amb Catalunya 3

 Sector hoteler AMB  Catalunya Espanya  

 Situació de l’any 2010   

 Marxa del negoci dolenta dolenta ---  

 Evolució el 2010 respecte al 2009    

 Volum de vendes 

 Preus de venda     

 nombre d’ocupats 

 Inversió realitzada 

 Serveis a les empreses AMB  Catalunya  

Situació de l’any 2010   

 Marxa del negoci dolenta dolenta  

 Evolució el 2010 respecte al 2009    

 Volum de vendes 

 Preus de venda    

 nombre d’ocupats 

 Inversió realitzada 

3. Aquestes dades de l’enquesta no es poden comparar amb les d’Espanya perquè aquestes últimes es 
corresponen amb “altres serveis”, que inclouen altres sectors a més del de serveis a les empreses.

Gràfic 2.1. Factors que limiten la bona marxa dels negocis al conjunt de 
l’economia. Comparativa 2009-2010. (Percentatge4)

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat 
4. Aquesta pregunta està mesurada com el percentatge d’empreses que han assenyalat cadascun dels 
factors, ponderat pel pes que té l’empresa en el sector, en nombre de treballadors.
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Resultats sectorials
El sector industrial és el que registra una pèrdua de rellevància més no-
table de la feblesa de la demanda com a factor limitador de la marxa 
dels negocis a l’AMB el 2010, seguit pel sector hoteler. En sentit contrari, 
la feblesa de la demanda ha guanyat una mica de pes al sector de la 
construcció, que juntament amb el sector del comerç minorista, són els 
dos que més la pateixen. En el cas de la construcció el guany de pes de la 
feblesa de la demanda es dóna en el darrer trimestre del 2010, moment 
en què la demanda s’ha afeblit per l’increment de l’IVA. Cal destacar que 
la feblesa de la demanda ha tingut més rellevància en el sector indus-
trial a Espanya que a l’AMB l’any 2010, fet que continua demostrant que 
la recuperació de la indústria de l’AMB està sent més ràpida que la de 
l’espanyola.
 
El sector on l’augment de la competència ha guanyat més pes el 2010 a 
l’AMB és el dels serveis a les empreses, on ha passat a ser el segon fac-
tor limitador de la bona marxa del negoci, quan el 2009 era el tercer. En 
canvi, aquest factor ha perdut una mica de pes el 2010 al sector hoteler, 
tot i que ha continuat sent el segon factor limitador més important. De 
fet, és el sector on aquest factor ha tingut més pes. Cal destacar que, en 
general, aquest factor està afectant més les empreses de l’AMB que les 
del conjunt del territori espanyol, si bé en el cas de la indústria la dife-
rència és menor.

Les dificultats de finançament han perdut importància a tots els sectors 
de l’AMB el 2010, excepte a l’hoteler, on pràcticament s’han estabilitzat, 
si bé aquest és el sector que menys les pateix. El sector on aquest factor 
ha perdut més pes és el de la construcció, que alhora és el que més ha 
patit les dificultats de finançament.

El sector on l’augment dels costos de producció ha guanyat més relle-
vància a l’AMB el 2010 ha estat l’industrial, on els costos energètics pe-
sen més en l’estructura de costos empresarials que a la resta de sectors. 
De manera que a la indústria aquest factor ha passat a ser el tercer més 
important, per sobre de les dificultats de finançament. Ara bé, el guany 
de pes d’aquest factor ha estat generalitzat a tots els sectors de l’AMB.

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat (AMB i Catalunya) i Cámaras de Comercio (Espanya)
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Taula 2.1. Factors que limiten la bona marxa dels negocis al conjunt de l’economia. 
Comparativa amb Catalunya i Espanya (Percentatge)

Taula 2.2. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a la indústria manufacturera. 
Comparativa amb Catalunya i Espanya (Percentatge)

Taula 2.3. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a la construcció. 
Comparativa amb Catalunya i Espanya (Percentatge)

Guanya importància com a factor limitador de la marxa del negoci respecte a l’any anterior
Perd importància com a factor limitador de la marxa del negoci respecte a l’any anterior
Manté la importància com a factor limitador de la marxa del negoci respecte a l’any anterior

 Conjunt de l’economia AMB  Catalunya Espanya

 Debilitat de la demanda 75 76 77

 Augment de la competència 45 44 33  

 Dificultats de finançament i tresoreria 34 35 36

 Augment dels costos de producció 24 24 ---

 Manca de mà d’obra qualificada 9 9 7

 Ineficiència de serveis 5 6 ---

 Insuficiència d’infraestructures 4 4 ---

 Insuficiència de l’equip productiu 2 3 4

 Indústria manufacturera AMB  Catalunya Espanya

 Debilitat de la demanda 66 70 82  

 Augment de la competència 37 40 33

 Augment dels costos de producció 32 35 ---

 Dificultats de finançament i tresoreria 29 28 37

 Ineficiència de serveis 5 6 ---

 Manca de mà d’obra qualificada 4 6 9

 Insuficiència de l’equip productiu 3 3 5

 Insuficiència d’infraestructures 3 4 ---

 Construcció AMB  Catalunya Espanya

 Debilitat de la demanda 87 86 86

 Augment de la competència 56 51 35

 Dificultats de finançament i tresoreria 50 56 52

 Augment dels costos de producció 20 15 ---

 Manca de mà d’obra qualificada 12 10 8

 Ineficiència de serveis 6 5 ---

 Insuficiència d’infraestructures 3 4 ---

 Insuficiència de l’equip productiu 2 3 5
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3. Evolució quantitativa de les principals variables empresarials per al 
conjunt de l’economia i per sectors. Situació 2010 i previsions 2011.

L’any 2010, les vendes i la inversió de les empreses de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona han caigut gairebé el 4%, nominal, mentre que la 
caiguda de l’ocupació ha estat una mica superior, del 4,5%. Uns resultats 
en línia amb els dels conjunt de Catalunya. Les diferències es troben en 
l’àmbit sectorial, que s’analitza a continuació.  

Les previsions per al 2011 apunten una millora amb relació al 2010, es-
pecialment per a la inversió ja que les vendes i l’ocupació continuaran 
caient, tot i que a un ritme més moderat que l’any anterior. Així, al con-
junt de l’AMB, les vendes registraran una caiguda moderada, propera a 
l’1% nominal, mentre que l’ocupació caurà a l’entorn del 2,3%. Per tant, 
el 2011 encara no serà l’any de la recuperació econòmica. En canvi, la 
inversió creixerà i ho farà a l’entorn del 3,3%, mentre que a Catalunya 
estarà propera a l’estancament.

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat (AMB i Catalunya) i Cámaras de Comercio (Espanya)
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Taula 2.4. Factors que limiten la bona marxa dels negocis al comerç minorista. 
Comparativa amb Catalunya i Espanya (Percentatge)

Taula 2.5. Factors que limiten la bona marxa dels negocis al sector hoteler. 
Comparativa amb Catalunya i Espanya (Percentatge)

Taula 2.6. Factors que limiten la bona marxa dels negocis als serveis
a les empreses. Comparativa amb Catalunya (Percentatge)

Guanya importància com a factor limitador de la marxa del negoci respecte a l’any anterior
Perd importància com a factor limitador de la marxa del negoci respecte a l’any anterior
Manté la importància com a factor limitador de la marxa del negoci respecte a l’any anterior

Gràfic 3.1. Previsions d’evolució de les principals variables empresarials per al 
conjunt de l’economia i per sectors. any 2011.
(Taxes de variació anual nominal, en percentatge)

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat
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 Comerç minorista AMB  Catalunya Espanya

 Debilitat de la demanda 87 87 81

 Augment de la competència 40 39 33

 Dificultats de finançament i tresoreria 28 28 31

 Augment dels costos de producció 20 19 ---

 Manca de mà d’obra qualificada 9 8 7

 Ineficiència de serveis 6 7 ---

 Insuficiència d’infraestructures 5 6 ---

 Insuficiència de l’equip productiu 3 3 4

 Sector hoteler AMB  Catalunya Espanya

 Debilitat de la demanda 80 81 78

 Augment de la competència 68 52 27

 Augment dels costos de producció 24 32 ---

 Dificultats de finançament i tresoreria 23 23 29

 Manca de mà d’obra qualificada 9 12 10

 Insuficiència d’infraestructures 9 12 ---

 Ineficiència de serveis 8 10 ---

 Insuficiència de l’equip productiu 3 4 7

 Serveis a les empreses AMB  Catalunya 

 Debilitat de la demanda 68 70  

 Augment de la competència 45 43  

 Augment dels costos de producció 26 28  

 Dificultats de finançament i tresoreria 16 17  

 Manca de mà d’obra qualificada 13 11  

 Insuficiència d’infraestructures 5 5  

 Ineficiència de serveis 4 3  

 Insuficiència de l’equip productiu 2 2 

Inversió
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Resultats sectorials

Situació any 2010
L’evolució quantitativa de les vendes, la inversió i l’ocupació a l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona l’any 2010 confirmen el que ja s’ha observat a 
nivell qualitatiu: els sectors que han evolucionat més favorablement han 
estat l’industrial i l’hoteler.

Així, l’any 2010 les vendes dels sectors de la indústria manufacturera i 
dels hotels han augmentat a l’entorn del 2%, a cadascun, mentre que a 
la construcció ha disminuït fortament (-15%) i en menor grau, també ho 
ha fet al comerç minorista (-6%), mentre que als serveis a les empreses 
pràcticament s’ha estancat (-0,2%). Cal destacar que aquests resultats 
per al sector hoteler i per al de serveis a les empreses són millors que 
els del conjunt de l’economia catalana, on la facturació s’ha reduït el 2% i 
l’1%, respectivament. En canvi, el creixement de les vendes a la indústria 
de l’AMB és lleugerament inferior al de Catalunya (3%).

Pel que fa a l’exportació del sector industrial, les empreses de l’AMB es-
timen que aquesta ha crescut el 7% nominal el 2010, una mica menys 
que a Catalunya, on ha estat pràcticament del 9%.

L’any 2010, l’ocupació ha caigut a tots els sectors analitzats excepte 
l’hoteler, on s’ha estancat (0,3%), mentre que a Catalunya la caiguda ha 
estat generalitzada a tots els sectors analitzats. La reducció més forta 
de l’ocupació s’ha donat a la construcció, mentre que a la indústria, al 
comerç minorista i als serveis a les empreses ha estat molt semblant, de 
l’entorn del 2% a cadascun.

La inversió també ha caigut amb més força al sector constructor (-10%) 
que a la resta, el segueixen el sector hoteler i el sector de serveis a les 
empreses (-3% a cadascun) i, per últim, la indústria (-1%), mentre que 
al comerç al detall pràcticament s’ha estancat. Si es comparen aquests 
resultats amb els de Catalunya, s’observa que el comportament de la in-
versió ha estat pitjor als sectors de la indústria i dels hotels de l’AMB, ja 
que a Catalunya ha crescut lleugerament.

Previsions any 2011
Les empreses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona preveuen que el 2011 
serà millor que el 2010, i en general presenten perspectives més bones 
que el conjunt de l’economia catalana. Els sectors amb perspectives més 
positives són l’industrial i l’hoteler, que també són els que han tingut un 
millor 2010.

En efecte, les previsions d’evolució de les vendes són de creixement i la 
indústria i als hotels (de gairebé el 3% nominal), i també als serveis a les 
empreses, tot i que en menor mesura (1%). En canvi, a la construcció 
encara es preveu una caiguda intensa (-8%), si bé més suau que el 2010, 
i més moderada en el cas del comerç minorista (-1%). Totes aquestes 
previsions són millors que les del conjunt de l’economia catalana, però 
destaca sobretot el cas del sector hoteler, on la previsió d’evolució de la 
facturació a Catalunya apunta un estancament el 2011.

Les previsions de creixement de l’exportació a la indústria de l’AMB 
apunten una desacceleració del 7% el 2010 fins al 4% nominal el 2011, 
que en aquest cas és una mica inferior a la prevista a Catalunya (5%).

Les previsions d’inversió a l’aMB per al 2011 presenten força dispari-
tat sectorial. D’una banda, es preveu un creixement de la inversió a la 
indústria i als hotels, que abandonen els descensos del 2010. Destaca 
especialment el primer sector, que preveu un creixement del 13% nomi-
nal, pràcticament el doble que a Catalunya (7%). En el cas dels hotels, la 
previsió de creixement de la inversió també supera la de l’economia ca-
talana (3% i 1%, respectivament). D’altra banda, a l’AMB es preveu que la 
inversió encara caurà a la construcció (-7%), als serveis a les empreses i 
al comerç al detall (a l’entorn del 2% a ambdós). 

Les previsions de caiguda de l’ocupació a la construcció i al comerç 
minorista expliquen que la previsió del conjunt de l’AMB sigui de des-
cens ja que els altres sectors (indústria, hotels i serveis a les empreses) 
preveuen un estancament o un lleuger creixement. De la comparativa 
d’aquests resultats amb els de Catalunya, destaquen les millors pers-
pectives d’evolució de l’ocupació a la indústria i als hotels de l’AMB, on 
són d’estancament enfront les caigudes moderades que es preveuen a 
Catalunya per al 2011.
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Taula 3.1. evolució quantitativa de les principals variables empresarials al conjunt 
de l’economia. Situació 2010 i previsions 2011. Comparativa amb Catalunya 
(Taxes de variació anual nominal, en percentatge)

Taula 3.4. evolució quantitativa de les principals variables empresarials al 
comerç minorista. Situació 2010 i previsions 2011. Comparativa amb Catalunya 
(Taxes de variació anual nominal, en percentatge)

Taula 3.5. evolució quantitativa de les principals variables empresarials al sector 
hoteler. Situació 2010 i previsions 2011. Comparativa amb Catalunya 
(Taxes de variació anual nominal, en percentatge)

Taula 3.6. evolució quantitativa de les principals variables empresarials als ser-
veis a les empreses. Situació 2010 i previsions 2011. Comparativa amb Catalunya 
(Taxes de variació anual nominal, en percentatge)

Taula 3.3. evolució quantitativa de les principals variables empresarials a la 
construcció. Situació 2010 i previsions 2011. Comparativa amb Catalunya 
(Taxes de variació anual nominal, en percentatge)

Taula 3.2. evolució quantitativa de les principals variables empresarials a la indústria 
manufacturera. Situació 2010 i previsions 2011. Comparativa amb Catalunya 
(Taxes de variació anual nominal, en percentatge)

 Conjunt de l’economia AMB  Catalunya

 Situació 2010  

 Vendes -3,9 -3,9

 Ocupació -4,5 -4,5

 Inversió -3,7 -3,3

 Previsions 2011  

 Vendes -0,9 -1,8

 Ocupació -2,3 -2,7

 Inversió 3,3 -0,5

 Comerç minorista AMB  Catalunya

 Situació 2010  

 Vendes -5,8 -5,7

 Ocupació -2,5 -3,1

 Inversió 0,2 -0,9

 Previsions 2011  

 Vendes -1,0 -1,5

 Ocupació -1,3 -0,9

 Inversió -1,4 -1,7

 Sector hoteler AMB  Catalunya

 Situació 2010  

 Vendes 2,3 -2,4

 Ocupació 0,3 -3,4

 Inversió -2,7 1,7  

 Previsions 2011  

 Vendes 2,7 -0,3

 Ocupació 0,1 -1,4

 Inversió 2,8 1,0

 Serveis a les empreses AMB  Catalunya

 Situació 2010  

 Vendes -0,2 -1,4

 Ocupació -1,7 -1,4

 Inversió -2,6 -2,1  

 Previsions 2011  

 Vendes 1,3 0,5

 Ocupació -0,1 -0,2

 Inversió -1,9 -1,5

 Construcció AMB  Catalunya

 Situació 2010  

 Vendes -15,4 -16,3

 Ocupació -11,7 -11,8

 Inversió -10,1 -13,0  

 Previsions 2011  

 Vendes -8,2 -9,6

 Ocupació -7,9 -8,1

 Inversió -6,6 -10,9

 Indústria manufacturera AMB  Catalunya

 Situació 2010  

 Vendes 1,9 3,2

 Exportació 7,4 8,7

 Ocupació -2,2 -1,8

 Inversió -1,4 1,4  

 Previsions 2011  

 Vendes 2,6 1,9

 Exportació 4,3 5,4

 Ocupació -0,2 -1,2

 Inversió 13,4 6,9

Informe Barcelona 2011. Monogràfic
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Nota metodològica:
Vegeu la metodologia de l’Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de 
Barcelona i Idescat (dades de Catalunya i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona): 
http://www.idescat.cat/pub/?id=clem&m=m

Sectors de l’enquesta de clima empresarial:
Indústria manufacturera: CCAE 09: 10-38
Construcció: Construcció d’edificis (CCAE 09: 412) i enginyeria civil (CCAE 09: 42)
Serveis: Comerç al detall (CCAE 09: 47, excepte  473, 4779, 478 i 479) i Venda i reparació 
de vehicles de motor i motocicletes (CCAE 09: 45, excepte 452); Hotels (CCAE 09: 551) i 
Serveis a les empreses (CCAE 09: 59, 60, 62, 63, 69-74, 77, 78, 80, 812, 82 i 951)
Aquests sectors representen el 46% del total de treballadors (afiliats a la Seguretat Social) 

a l’AMB.

4. Relació de gràfics i taules

Gràfics
1.1. Evolució de les vendes al conjunt de l’economia. Situació 2010  

i previsions 2011. Comparativa amb Catalunya, Espanya i la 
UE-27

2.1. Factors que limiten la bona marxa dels negocis al conjunt  
de l’economia. Comparativa 2009-2010

3.1. Previsions d’evolució de les principals variables empresarials 
per al conjunt de l’economia i per sectors. Any 2011

Taules
1.1. Clima empresarial al conjunt de l’economia. Comparativa amb  

Catalunya, Espanya i la UE-27

1.2. Clima empresarial a la indústria manufacturera. Comparativa 
amb Catalunya i Espanya

1.3. Clima empresarial a la construcció. Comparativa amb Catalunya 
i Espanya

1.4. Clima empresarial al comerç minorista. Comparativa amb 
Catalunya i Espanya

1.5. Clima empresarial al sector hoteler. Comparativa amb Catalunya 
i Espanya

1.6. Clima empresarial als serveis a les empreses. Comparativa amb 
Catalunya

2.1. Factors que limiten la bona marxa dels negocis al conjunt de  
l’economia. Comparativa amb Catalunya i Espanya

2.2. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a la indústria  
manufacturera. Comparativa amb Catalunya i Espanya

2.3. Factors que limiten la bona marxa dels negocis a la construcció. 
Comparativa amb Catalunya i Espanya 

2.4. Factors que limiten la bona marxa dels negocis al comerç 
minorista. Comparativa amb Catalunya i Espanya

2.5. Factors que limiten la bona marxa dels negocis al sector hoteler. 
Comparativa amb Catalunya i Espanya

2.6. Factors que limiten la bona marxa dels negocis als serveis a 
les empreses. Comparativa amb Catalunya

3.1. Evolució quantitativa de les principals variables empresarials 
al conjunt de l’economia. Situació 2010 i previsions 2011. 

 Comparativa amb Catalunya
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3.2. Evolució quantitativa de les principals variables empresarials 
a la  indústria manufacturera. Situació 2010 i previsions 2011. 
Comparativa amb Catalunya

3.3. Evolució quantitativa de les principals variables empresarials 
a la  construcció. Situació 2010 i previsions 2011. Comparativa 
amb Catalunya 

3.4. Evolució quantitativa de les principals variables empresarials 
al  comerç minorista. Situació 2010 i previsions 2011. 

 Comparativa amb Catalunya

3.5. Evolució quantitativa de les principals variables empresarials 
al sector hoteler. Situació 2010 i previsions 2011. Comparativa 
amb  Catalunya

3.6. Evolució quantitativa de les principals variables empresarials 
als serveis a les empreses. Situació 2010 i previsions 2011. 
Comparativa amb Catalunya

Informe Barcelona 2011. Monogràfic
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En un context de fort creixement metropolità i de promoció d’enfoca-
ments innovadors per a la política de desenvolupament urbà i regional a 
nivells municipal, regional, nacional i de la Unió Europea (UE) en les últi-
mes dues dècades, el projecte La propera economia urbana es concentra 
en tres ciutats europees per a la seva investigació i anàlisi. Cadascuna 
d’aquestes tres ciutats (Munic, Torí i Barcelona) ha superat greus crisis 
en el passat i ha exhibit un important progrés econòmic i una considera-
ble transformació urbana en els últims anys, especialment en termes de 
promoció de la innovació, reposicionament mundial i internacionalització 
i de foment d’una economia més verda. La sèrie La propera economia 
urbana també inclou una de les ciutats d’Àsia de més ràpid creixement, 
Seül, donat que els variables patrons de creixement urbà ens obliguen, 
cada cop més, a mirar més enllà d’Europa i Amèrica del Nord. En con-
junt, aquests perfils de ciutat proporcionen als líders de la ciutat, polítics 
i professionals recursos valuosos perquè puguin respondre als reptes 
plantejats per l’actual recessió econòmica mundial i desenvolupar la seva 
pròpia propera economia urbana.

Aquest document és un complement de la sèrie de la LSE Cities La pro-
pera economia urbana, que revela les principals lliçons de política que es 
manifesten en les quatre àrees metropolitanes.  En l’elaboració d’aquest 
resum, hem simplificat i condensat les qüestions més complexes i mati-
sades per tal de posar de manifest les principals conclusions. Aquest resum, 
per tant, s’ha de llegir conjuntament amb els quatre perfils individuals de 
cada ciutat, els quals proporcionen una anàlisi molt més detallada i que es-
tan disponibles a www.lse.ac.uk/lsecities i www.globalmetrosummit.net
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Introducció

Un cert nombre d’àrees metropolitanes d’Europa i Àsia ha mostrat un 
creixement sostingut durant els últims vint anys. Alliberant-se de les de-
pendències històriques, han superat greus crisis en el passat i han mos-
trat un progrés significatiu en el desenvolupament econòmic a les seves 
regions metropolitanes. Després d’un rigorós procés de selecció, la LSE 
Cities ha investigat a fons quatre regions metropolitanes a la UE i Àsia 
per tal d’identificar les regions metropolitanes que han mostrat capacitat 
de recuperació davant les dificultats econòmiques. L’estudi es va decidir 
per Munic (Alemanya), Torí (Itàlia), Barcelona (Espanya) i Seül (Corea del 
Sud) i va tractar d’identificar els processos, mecanismes de governança i 
les intervencions a través dels quals s’ha aconseguit el progrés.

A la seva manera, cadascuna d’aquestes àrees metropolitanes ha hagut 
de fer front a períodes de profunda decadència o incertesa econòmica 
(a causa d’una sèrie de factors econòmics i polítics), però ha trobat la 
manera de respondre a aquests reptes de manera proactiva i eficaç. Torí, 
durant dècades ciutat d’una sola empresa, va patir el declivi del fabricant 
de cotxes Fiat; Munic va haver de fer front a la caiguda del Mur de Ber-
lín; Barcelona va haver de fer front a dècades de dictadura i aïllament; 
mentre que Seül va haver de respondre a la crisi asiàtica de finals de la 
dècada de 1990 i la pèrdua del seu avantatge competitiu. Cadascuna de 
les quatre àrees metropolitanes es troba en un punt diferent del seu cicle 
de redesenvolupament: per exemple, el  de Munic data del 1945, mentre 
que l’actual cicle de desenvolupament de Torí és molt més recent.

L’objectiu de l’estudi ha estat proporcionar als líders de la ciutat, polítics 
i professionals als EUA recursos valuosos perquè puguin respondre als 
reptes plantejats per l’actual recessió econòmica mundial i desenvolu-
par la seva pròpia propera economia urbana. En aquest informe es fa 
un resum de les principals lliçons polítiques que es desprenen d’aquest 
detallat estudi, que serveix de complement als informes corresponents a 
les quatre àrees metropolitanes.

Munic, Torí, Barcelona i Seül ofereixen cadascuna una imatge distintiva 
de la propera economia urbana; cap de les quatre no ha tingut un èxit to-
tal, però cadascuna ha fet avenços decisius, superant els seus homòlegs 
i creant més oportunitats per a un futur creixement, comerç i creació de 
llocs de treball. Moltes de les experiències d’aquestes àrees metropoli-
tanes també donen suport i reforcen el coneixement que les àrees me-
tropolitanes dels EUA ja posseeixen i en el qual han pres la davantera. 
Aquestes inclouen la importància d’un bon clima de negocis i un entorn 
adequat per a la inversió; la connectivitat i la infraestructura producti-
va; els essencials esperit empresarial i presència corporativa, que són 
la columna vertebral d’una economia dinàmica; i la profunditat i varietat 
d’institucions de base.

A més d’aquestes «lliçons d’Amèrica», també podem observar ara al-
guns elements clau de les nostres quatre àrees metropolitanes a la UE 
i Àsia que poden contribuir al nostre coneixement compartit de la plata-
forma necessària per a la propera economia urbana. Aquests són:

•	Un	govern	actiu,	alineat	i	intencional	amb	associacions	entre	les		 	
 institucions i el sector privat;
•	La	internacionalització,	el	posicionament	i	comerç	a	nivell	mundial;
•	L’economia	del	coneixement,	l’esperit	empresarial	basat	en	la		 	
 innovació i  la modernització de la indústria manufacturera;
•	Una	estreta	relació	entre	el	capital	humà	i	les	ciutats	atractives	i		 	
 distintives; i
•	Una	economia	verda,	l’eficiència	dels	recursos	i	la	descarbonització.

A les seccions següents es defineixen aquests elements, que semblen 
ser comuns a l’experiència de les quatre àrees metropolitanes de l’estudi 
i, al mateix temps, sembla que afegeixen dimensions addicionals a les 
pràctiques comunes de desenvolupament econòmic de les àrees metro-
politanes dels EUA.

LSE Cities, London School of Economics, www2.lse.ac.uk/LSECities
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2. Un govern actiu, alineat i intencional amb
col·laboracions entre les institucions i el sector privat
 
2.a Un govern actiu, alineat i intencional
Informació general
Cadascuna de les quatre àrees metropolitanes demostra com n’és d’es-
sencial el paper dels governs regionals i locals (el graó entre els nivells 
municipal i nacional) en el manteniment i, a voltes lideratge, del desen-
volupament econòmic. A més de la necessitat de fomentar un bon clima 
de negocis local i un entorn apropiat per a la inversió, s’observen tres 
funcions fonamentals addicionals:

1. Els governs locals i regionals han d’actuar conjuntament en una eco-
nomia metropolitana/regional, elaborant una agenda econòmica comuna 
i unificant les seves funcions i competències al voltant d’una estratègia 
de desenvolupament econòmic individual, compartida i orientada al futur.

2. Hi ha d’haver un diàleg mutu entre aquestes estratègies de desenvo-
lupament orientades al futur de les àrees metropolitanes/regions i els 
programes i estratègies federals, integrant-se verticalment a nivell naci-
onal per tal de millorar els avenços en el desenvolupament metropolità, 
regional i nacional.

3. Els governs han de liderar el procés d’inversió econòmica finançant de 
manera sostinguda la plataforma productiva de les àrees metropolitanes, 
centrant-se en els béns econòmics durs i tous, fins i tot a través d’ins-
truments d’inversió innovadors i d’institucions financeres que combinen 
tant el sector públic com el privat.

Més que en qualsevol altra característica observable, el progrés a Munic, 
Seül, Barcelona i Torí ha tingut el seu origen en l’alineació de «nivells de 
govern» i «cicles de govern» al voltant d’una estratègia econòmica com-
partida i en l’elevació substancial de la taxa d’inversió en la plataforma 
productiva d’aquestes àrees metropolitanes.

Els líders polítics locals i regionals de diferents partits (inclosos els que 
«estan en el poder» i els que «no estan en el poder») han treballat junts 
per desenvolupar la intencionalitat i l’estratègia compartides. Aquest 
enfocament ha permès l’elaboració d’una «estratègia de consens» que 
roman durant un cicle econòmic complet, o fins i tot més d’un, i no està 
subjecta a canvis importants en els cicles electorals, proporcionant esta-
bilitat i permetent l’aplicació de programes a llarg termini.

Molts nivells de govern han participat activament en les esmentades es-
tratègies de desenvolupament que sovint han inclòs entitats locals, regi-
onals, nacionals i supranacionals (p. ex., la UE), en resposta a un marc 

interinstitucional que incentiva la col·laboració i coordinació entre els 
diferents nivells de govern. Les àrees metropolitanes i regions que han 
desenvolupat una estratègia intencional i de consens a través dels seus 
governs locals i regionals han estat recompensades amb una major in-
versió pública que les que no ho han fet.

Si bé aquest enfocament ha estat comú a les quatre àrees metropolita-
nes, cadascuna ha seguit un programa integrat de manera lleugerament 
diferent. Aquestes experiències ofereixen a les àrees metropolitanes dels 
EUA que desitgin aconseguir una major alineació institucional un recurs 
excel·lent i, per tant, s’exposen en detall en les pàgines següents, consi-
derant al seu torn la creació de coalicions metropolitanes i regionals, la 
consecució de la integració vertical i horitzontal, l’aplicació de planifica-
ció estratègica, la creació d’organismes intermediaris eficaços, l’establi-
ment de vehicles de finançament públic innovadors i la introducció d’un 
govern eficaç a nivell metropolità.

LSE Cities, London School of Economics, www2.lse.ac.uk/LSECities
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Creació de coalicions metropolitanes i regionals d’organitzacions públi-
ques, privades i cíviques
Els líders de Munic han pogut treballar a partir d’una base de llarga tra-
dició de cooperació entre partits, àmbits territorials i els sectors públic 
i privat, des de la ciutat de Munic fins a l’Estat de Baviera. Al seu torn, 
aquesta tradició es fonamenta tant en un sentit històric de la identitat de 
Baviera i la continuïtat d’un Estat políticament unificat com en la confian-
ça en el desenvolupament tecnològicament orientat.

El treball en els sectors públic i privat ha estat un tema comú en el de-
senvolupament de Barcelona al llarg dels últims trenta anys. A través de 
la propietat conjunta dels consorcis, Barcelona ha estat capaç d’aplicar 
eficaçment programes importants de canvi urbà, combinant la flexibilitat 
i les llibertats financeres del sector privat amb els recursos i competèn-
cies del sector públic. Amb la participació dels principals organismes del 
sector públic i privat en els processos de planificació estratègica, s’ha 
mobilitzat una àmplia coalició per al canvi.

Assoliment de la integració institucional vertical i horitzontal 
L’Ajuntament de Torí i el Govern regional del Piemont es van adonar que 
havien de treballar en estreta col·laboració si volien aconseguir finan-
çament i inversions substancials per part de la UE: les normes de la UE 
requerien que les propostes comptessin amb el suport tant de la ciutat 
com de la regió.  Els funcionaris públics es rellevaven entre les dues or-
ganitzacions, facilitant la transferència de coneixements i, d’aquesta ma-
nera, es van alinear els plans regionals i municipals. Torí i el Piemont van 
tenir un gran èxit en l’accés a aquests fons, tant a Itàlia com a Europa 
en el seu conjunt: des de 1989, la regió del Piemont ha rebut un total de 
més de 2.500 milions d’€ com a finançament per a més de 36.000 pro-
jectes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons Social 
Europeu (públicament cofinançat a nivell local).  La major part d’aquests 
diners es va invertir en l’enfortiment del sistema de producció industrial 
i la regeneració de zones industrials abandonades, amb quantitats signi-
ficatives també dedicades a la investigació, la innovació i la transferència 
de tecnologies i als valors territorials.

Seül ha esdevingut molt més eficaç en la implementació local de les 
polítiques econòmiques i urbanes nacionals dirigides centralment. El 
Govern municipal de Seül, el Govern municipal d’Incheon i el Govern 
provincial de Gyeonggi havien triat directament alcaldes i governadors 
de l’any 1995, que tenien les seves pròpies visions i estratègies per al 
creixement a la regió metropolitana de Seül (SMR). Van fer pressió de 
manera eficaç davant el Govern nacional de Corea del Sud per aixecar 
les restriccions sobre el desenvolupament territorial i la inversió es-
trangera a Seül que s’havien imposat per controlar el creixement ex-

cessiu de Seül, a costa d’altres regions. Això va permetre el desenvolu-
pament d’agrupacions industrials a Seül, com el Complex digital Guro i 
la Ciutat dels media digitals.

Barcelona ha esdevingut un model de treball col·laboratiu i de coopera-
ció en els últims 30 anys, pionera de nous enfocaments de la gestió pú-
blica mitjançant la participació d’una àmplia gamma d’actors en els seus 
processos de planificació estratègica i en l’execució de projectes. L’Asso-
ciació Pla Estratègic, per exemple, va ser important tant per la forma en 
què va ser capaç d’unificar totes les institucions pertinents (incloent-hi 
la Cambra de Comerç de Barcelona, el Port de Barcelona i la Universitat 
de Barcelona, a més de l’Ajuntament), com pels plans que efectivament 
es van aplicar. 
 

Aplicació d’una planificació estratègica integrada
L’alcalde Castellani es va adonar aviat que la transformació de Torí exigi-
ria la participació d’una àmplia gamma d’actors socials, econòmics, po-
lítics i culturals de la ciutat. Va reconèixer el potencial dels processos de 
planificació estratègica realitzats per ciutats com Barcelona i Lió (Fran-
ça) i va demanar una «mobilització interna» per formar una estratègia 
per a la revitalització econòmica de Torí. El primer pla estratègic de Torí 
va ser aprovat el 2000 i el 1995 es va ratificar un nou pla mestre. Ambdós 
documents van ser de gran influència en el desenvolupament posterior 
de Torí, ajudant a crear un clima i un ambient que van permetre l’innat 
esperit empresarial de la regió d’adaptar-se a un mercat global canviant.

Barcelona ha desenvolupat una visió global per al futur a través de pro-
cessos de planificació estratègica col·laboratius i de consens al llarg de 
les dècades de 1990 i 2000. Això inclou una estreta col·laboració entre la 
Comunitat Autònoma de Catalunya (que durant dècades ha estat contro-
lada per nacionalistes regionals de centre-dreta) i la ciutat de Barcelona 
(que ha estat consistentment de centre-esquerra des de la mort del ge-
neral Franco). Encara que els objectius específics s’han adaptat al llarg 
dels anys, s’ha continuat posant l’accent en la necessitat de Barcelona 
d’ocupar un paper estratègic important en la regió mediterrània d’Eu-
ropa i de convertir-se en una Ciutat del Coneixement, proporcionant es-
tabilitat i claredat de visió. La visió comuna i els vincles desenvolupats a 
través del procés de planificació estratègica van permetre dur a terme la 
transformació de Barcelona a través de moltes iniciatives diferents i per 
part de molts actors diferents d’una manera ambiciosa i experimental.

L’Estat federat de Baviera i els líders de la ciutat de Munic també van de-
senvolupar una visió a llarg termini per a la ciutat i la regió a principis de la 
dècada de 1990 (per tal d’augmentar la capacitat d’innovació), diversificant 
i ecologitzant l’economia en el procés. Aquesta visió s’ha dut a terme a tra-
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vés d’una sèrie d’iniciatives flexibles i superposables, i es basa en la histò-
rica fortalesa econòmica i social de la regió metropolitana. L’Estat federat 
de Baviera va idear un programa de desenvolupament econòmic d’escala 
i durada sense precedents, reforçant el paradigma polític establert de fo-
ment de la innovació.

A través d’una combinació de polítiques industrial i d’ordenació del terri-
tori, el Govern central de Corea del Sud va transformar amb èxit el sector 
de la tecnologia de la informació i comunicació (TIC) a la regió metropoli-
tana de Seül en un jugador de rellevància mundial. Amb el suport d’actes 
d’ordenació del territori, com ara la Llei d’ Ubicació Industrial de 1977 
i actes de política industrial com ara la Llei de Foment de la Indústria 
Mesura Especial per a la Promoció de les Operacions Comercials i de la 
Informació i Tecnologia de les Comunicacions de 1977, des de principis 
de la dècada de 1990, el sector terciari de Seül ha augmentat la seva 
contribució a l’economia de la regió metropolitana des del 69,7% el 1990 
fins al 83,5% el 2005.

Creació d’organismes intermediaris eficaços, incloent-hi associacions 
publicoprivades
Barcelona ha fet un ús extensiu de les empreses municipals i consorcis 
publicoprivats per tal d’oferir els seus diversos programes de canvi urbà, 
des de l’aplicació de la infraestructura dels Jocs Olímpics de 1992, fins 
al desenvolupament de plans estratègics metropolitans i l’aplicació de 
programes per donar suport a la transformació econòmica de Barcelona. 
Aquest model ha agrupat amb èxit diferents parts dels governs munici-
pals, regionals i nacional en un sol cos; d’aquesta manera es van poder 
resoldre els desacords i evitar els problemes de falta de coordinació, així 
com involucrar els principals actors del sector privat, mobilitzant l’ambi-
ciosa, cohesiva i emprenedora comunitat empresarial de Barcelona per 
impulsar el desenvolupament de la ciutat i la regió, juntament amb els 
actors estatals. Per exemple, l’agència de desenvolupament econòmic 
local Barcelona Activa, ha estat descrita per l’OCDE com un «líder entre 
els seus homòlegs internacionals» (2009, p. 5). La seva creació l’any 1986 
va marcar un canvi radical en l’enfocament de Barcelona en l’ocupació i 
el desenvolupament econòmic, atorgant un paper principal al nou esperit 
empresarial. Barcelona Activa va posar en marxa una de les primeres 
incubadores de negocis i fons de capital de llançament a Espanya i, més 
tard, la primera incubadora de negocis en línia d’Europa. 

Munic s’ha beneficiat de ser la llar d’alguns dels principals organismes 
públics de recerca, com els instituts Max Planck, Helmholtz i Fraunhofer. 
L’Institut Fraunhofer és un dels primers exemples de l’enfocament de po-
lítica proactiva de l’Estat de Baviera: establert després de la guerra com a 
iniciativa de la Secretaria d’Estat d’Economia de Baviera, i actiu sobretot 

a Baviera, es va convertir més tard en una institució nacional. Constituït 
per impulsar la recerca aplicada i la innovació, també serveix com a eina 
important per aprofitar la substancial inversió privada en R+D. Aquests 
grups han ajudat a atènyer la visió, a través de col·laboracions entre el 
sector R+D i les institucions publicoprivades. Munic també ha creat nous 
organismes com ara el Bayern Innovativ, destinades a fomentar la trans-
ferència de tecnologia entre els investigadors i les PIME.

Per tal de respondre al nou pla estratègic, els governs de la ciutat de 
Torí i la regió del Piemont van reestructurar organismes ja existents i 
van crear nous organismes per fomentar el desenvolupament econòmic 
i internacionalitzar i modernitzar la base productiva local. Aquests in-
clouen, per exemple «Invest in Turin and Piedmont» (Invertiu a Torí i el 
Piemont) i «Turismo Torino» (Turisme Torí), que han promogut un seguit 
d’iniciatives ad hoc per atreure la inversió estrangera directa i estimular 
el turisme a Torí i el Piemont, i que posteriorment es van fusionar amb 
la branca internacional de la Cambra de Comerç de Piemont per formar 
el «Centre Estero Internazionalizzazione Piemont» (Agència d’Inversions, 
Exportacions i Turisme del Piemont).

Establiment d’instruments de finançament públic innovadors  
Com s’ha assenyalat anteriorment, Torí i la regió del Piemont van rebre 
un important nivell de finançament públic dels Fons Estructurals de la 
UE, inclòs el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, des de 1989. 
El 2007, les activitats financeres de la regió del Piemont es van reestruc-
turar. Finpiemonte, l’institut financer regional establert durant la dècada 
de 1970, es va dividir en dues empreses: Finpiemonte i Finpiemonte Par-
tecipazioni; la primera és una agència de desenvolupament que ofereix 
beques per al creixement econòmic i la segona una empresa de capital 
mixt, la major part de la qual és propietat del Govern regional. Finpie-
monte Partecipazioni ara compta amb una cartera de 33 empreses mix-
tes, incloses «Torino Nuova Economia» (Torí Nova Economia) que implica 
als governs regional, provincial i municipal i Fiat, que s’encarrega del re-
desenvolupament de part d’una planta de Fiat per a la nova economia, 
incloent-hi un centre de disseny vinculat amb el Politecnico di Torino, la 
universitat tècnica líder d’Itàlia.
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A Barcelona, el valor del sòl s’ha aprofitat amb èxit per proporcionar el 
finançament per als programes de canvi urbà. En el cas del districte de la 
innovació 22@Barcelona, per exemple, es van crear dues noves classifi-
cacions d’ocupació del sòl relacionades amb l’economia del coneixement 
i es van posar restriccions a la densitat per tal d’incentivar el desenvolu-
pament i subvencionar la inversió en infraestructura.

Munic és la capital de la regió de Baviera. L’LfA Foerderbank Bayern és el 
banc estatal de Baviera; va ser fundat el 1951 per finançar la reconstruc-
ció econòmica durant la postguerra i ha tingut un paper important en el 
procés de reestructuració cap a una economia d’alta tecnologia basada 
en la innovació, a Baviera en general i a Munic en particular. L’instrument 
financer públic més prominent de Baviera, el BayernKapital, és una filial 
100% de l’LfA. Fundat el 1995, proporciona capital de risc per a empreses 
d’alta tecnologia i és un instrument pioner en el context alemany, replicat 
des d’aleshores per altres estats.

Presentació d’un govern efectiu a nivell metropolità
En les quatre àrees metropolitanes de l’estudi, tot i que no sempre han 
comptat amb un govern metropolità elegit per sufragi directe, hi ha ha-
gut molts exemples productius d’associació metropolitana i planificació 
estratègica eficaces (com es descriu en l’apartat 2.a), així com de col-
laboració eficaç entre els governs locals i regionals. Barcelona, Munic, i 
Torí tenen governs regionals més grans (Catalunya, Baviera, i Piemont), 
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que tenen a la seva disposició importants instruments de microecono-
mia. En el cas de la regió metropolitana de Seül (RMS) es compon del 
Govern metropolità de Seül, el Govern metropolità de la ciutat d’Inche-
on i el Govern provincial de Gyeonggi, tots els quals tenen els mateixos 
poders. La combinació dels governs regionals, amb forts instruments 
econòmics i recursos que actuen de comú acord amb els governs locals 
que tenen competències i objectius de “placemaking” (creació d’espais 
públics que promoguin la salut de les persones, la felicitat i el benestar), 
es troba al centre dels estudis de les àrees metropolitanes europees.

Tot i que les tensions entre Catalunya i Barcelona van dur a l’abolició 
de l’autoritat metropolitana de Barcelona el 1987, els actors públics han 
manifestat la seva voluntat i capacitat de treballar conjuntament en pro-
jectes estratègics per tal d’aconseguir la integració horitzontal i vertical 
en projectes individuals. La ciutat i la regió estan ara d’acord en la neces-
sitat de recuperar un organisme metropolità integrat, per tal de redreçar 
els dèficits d’infraestructura a escala d’àrea metropolitana i fer realitat el 
potencial competitiu de l’àrea metropolitana a nivell internacional.

A Munic, no existeixen les institucions formals de govern d’àrees metro-
politanes. L’estratègia ha estat més aviat dirigida des de dalt pel Govern 
Estatal (regional) de Baviera i des de sota pel govern local de la ciutat. 
El factor que ha impulsat cap endavant la política és un clar sentit de 
propòsit comú, que al seu torn deriva de les estretes xarxes entre els 
sectors públic i privat, les sòlides i estables institucions públiques i els 
líders polítics (de tots els partits) compromesos a invertir en tecnologia i 
capacitat d’innovació.

La formalització de la l’Àrea Metropolitana de Torí encara no és evident. 
L’any 2000 es va aprovar una llei nacional per a la creació de l’Àrea Me-
tropolitana de Torí, però encara no hi ha un govern metropolità operatiu. 
No obstant això, es va aconseguir la transformació econòmica  a través 
d’una estreta cooperació entre les autoritats municipals i regionals.
 
La concertació política, la recerca de consens i les intervencions aline-
ades entre aquests dos nivells de govern han generat un entorn polític 
estable, la qual cosa va ser un factor clau d’èxit en la captació dels Jocs 
Olímpics d’hivern el 2006.

Enfocament en el llarg termini per aconseguir un canvi i una  transfor-
mació duradors 
Barcelona sempre ha mirat més enllà dels seus reptes i oportunitats 
immediats. L’alcalde Pasqual Maragall va tenir un paper decisiu en ado-
nar-se que els Jocs Olímpics de 1992 per si sols no serien suficients per 
assegurar el futur econòmic a llarg termini de Barcelona i en iniciar un 
dels primers processos de planificació estratègica d’Europa. Amb el su-
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port d’un sòlid mandat polític per al canvi, els dirigents de Barcelona han 
estat capaços de realitzar projectes a llarg termini, com ara la millora 
d’infraestructura de la connectivitat fonamental, proporcionant l’estabili-
tat, la coherència i el compromís necessaris per prestar aquests serveis.

A Munic hi havia una clara sensació que la transformació econòmica se-
ria un procés a llarg termini. Els programes es van enfocar en el futur i, 
fins i tot ara, tenen per objecte estimular la inversió en «les tecnologies 
del futur», com ara les xarxes de fibra òptica d’alta velocitat i la infraes-
tructura per a cotxes elèctrics. Els líders públics s’han compromès a fer 
inversions en tecnologia, fins i tot quan aquestes han estat políticament 
impopulars (per exemple, aspectes de la biotecnologia i energia nuclear).

A Seül, el sorgiment del sector de les TIC a la regió metropolitana de 
Seül (RMS) s’ha relacionat estretament amb el pla estratègic a llarg ter-
mini del Govern central per promoure la indústria dels semiconductors, 
que es remunta a finals de la dècada de 1960. El govern central es va 
implicar en tres projectes importants en la promoció de la indústria dels 
semiconductors: (a) el primer va ser la Llei de Promoció de la Indústria 
Electrònica, promulgada pel Ministeri de Comerç i Indústria (MCI) el 
1969; (b) el 1976, el Govern central donà suport a la creació de l’Insti-
tut Coreà de Tecnologia Electrònica (KIET, Korea Institute of Electronics 
Technology), que va portar a terme la recerca en el disseny de semicon-
ductors, processos i sistemes; (c) el Govern central encapçalà el consor-
ci d’investigació «Integració a molt gran escala» (VLSI, Very Large Scale 
Integration) a mitjans de la dècada de 1980, quan la superposició de les 
inversions dels tres principals productors de semiconductors de Corea 
reforçava la ineficiència en el sector.

Impacte global d’un govern actiu, alineat i intencional
L’impacte global de tenir un govern actiu, alineat i intencional per a les 
nostres àrees metropolitanes de la UE i d’Àsia inclou:

•		augment	de	l’atenció	vers	(i	coneixement	de)	l’entorn	extern	i	del		 	
 mercat per a l’àrea metropolitana per part dels funcionaris públics;
•		una	història	clara	i	coherent	sobre	el	futur,	fins	i	tot	i	quan	el	present	és	difícil;
•	augment	de	la	inversió	pública	a	partir	de	múltiples	fonts		 	 	
 governamentals i a través d’intermediaris financers públics;
•	aprofitament	més	eficaç	de	les	associacions	amb	empreses	i		 	
 institucions, ja que els grups de lideratge empresarial a la regió tenen  
 un paper fonamental com a guardians d’una visió de futur ambiciosa i  
 com a informants clau dels continguts de l’estratègia; 
•	millora	de	la	coordinació	per	millorar	el	clima	de	negocis,	tot	i	la		 	
 jurisdicció fragmentada; i
•	pensament	a	més	llarg	termini	a	través	dels	cicles	polítics	i	entre		 	
 nivells de govern.

Mercès a l’existència d’un govern actiu, alineat i intencional, les nostres 
àrees metropolitanes han evitat problemes de manca de coordinació, ex-
cessiva dependència de la trajectòria i equilibri entre un nivell baix d’in-
versió i un baix rendiment.

2.b Col·laboració entre el sector privat i les institucions
Informació general
El segon aspecte d’aquesta lliçó de les nostres àrees metropolitanes a 
la UE i Àsia és el caràcter de la col·laboració entre el sector privat i  les 
institucions desenvolupada en cada context. Com s’ha esmentat anteri-
orment, un benefici important d’un govern actiu, alineat i intencional és 
que pot aprofitar de manera eficaç els acords d’associació més impor-
tants d’agents no governamentals, incloses les empreses, institucions i 
organitzacions cíviques.

Cadascuna de les quatre àrees metropolitanes de l’estudi demostra la 
importància d’un lideratge i col·laboració efectius del sector privat. S’ob-
serven tres papers fonamentals:

1. Cal atorgar poders als líders empresarials, els sindicats industrials i 
les institucions de recerca i facilitar que puguin exercir un paper de li-
deratge en els processos de transformació de les àrees metropolitanes, 
impulsant la innovació en el seu si i entre les seves institucions i sectors.

2. Els organismes del sector públic i els governs han de treballar en con-
junt amb els actors del sector privat, fent-los participar en els processos 
col·laboratius de planificació, implicant-los en les institucions formals i 
buscant aliances i innovacions estratègiques individuals.

3. S’han de fer servir inversions privades i models innovadors de finan-
çament per accelerar el desenvolupament de les àrees metropolitanes, 
treballant en col·laboració amb universitats i organismes públics per 
combinar els punts forts dels sectors públic i privat.

Aquesta col·laboració entre empreses actives i institucions ha funcionat 
de diverses maneres en cadascuna de les quatre àrees metropolitanes, 
com es demostra a continuació, creant poderoses coalicions per al canvi.

Manteniment de la governança cooperativa i l’enfortiment d’un clima de 
negocis productiu
A Torí, els antics proveïdors de Fiat van liderar els processos de transfor-
mació mitjançant la recerca de nous clients internacionals i la diversifi-
cació cap a nous sectors, amb resultats altament positius per al sector 
industrial. Altres actors locals, incloent-hi la Unió d’Industrials local, el 



informe Barcelona 2011. monogràfic

97

Politecnico di Torino i algunes fundacions bancàries, així com els governs 
municipals i regionals, van donar suport i van millorar aquests processos. 
Els governs municipals i els governs regionals van continuar tenint un 
paper important en el desenvolupament de l’entorn (i en alguns casos en 
van proporcionar els recursos financers) perquè els canvis perseguits per 
altres agents econòmics poguessin accelerar-se, prosperar i estendre’s.

El grup Paju LCD ha sorgit amb èxit a Seül com a resultat de la contínua 
cooperació estratègica d’empreses globals, el Govern Central i governs 
locals (Lee i Huh, 2009). És evident que les necessitats estratègiques de 
cada actor clau només es poden assolir quan es manté un estat saluda-
ble de cooperació. Com a resultat, les necessitats de l’empresa trans-
nacional (com LG Philips), que té com a objectiu ampliar els seus cen-
tres de producció i augmentar el seu mercat, els interessos del Govern 
central en la millora de la competitivitat nacional, i l’interès dels governs 
locals per impulsar l’economia regional han donat lloc a una fructífera 
cooperació estratègica entre ells.

Foment del lideratge institucional
La Universitat Politècnica de Torí s’ha convertit en una institució de base 
clau en l’avanç de l’economia urbana de Torí. Amb un impacte econòmic 
estimat de 636 milions € vinculats a les seves activitats, aquesta insti-
tució ha tingut un paper crucial en: (a) l’atracció d’empreses multina-
cionals estrangeres com General Motors, JAC (el segon major fabricant 
d’automòbils de la Xina), Microsoft i Oracle a la «Universitat de la Ciutat», 
un nou campus universitari de 170.000 m2 desenvolupat en una cèntri-
ca zona industrial abandonada; (b) la intermediació entre les empreses 
estrangeres i el municipi de Torí, (c) l’oferiment de cursos de formació a 
mida per millorar els coneixements locals i el capital humà; (d) la promo-
ció de programes d’incubadores de negocis, per exemple, l’IP3, que ha 
facilitat la posada en marxa de 122 empreses des de 1999; i (e) l’augment 
del nombre d’estudiants estrangers, especialment de la Xina, que esta-
bleixen forts vincles amb la base econòmica de la ciutat i desenvolupen 
oportunitats de negocis bilaterals.

La Unione Industriali di Torino també ha tingut un important paper de 
lideratge en l’impuls de la diversificació econòmica de Torí i la seva inter-
nacionalització. Es tracta d’una associació voluntària d’empreses al Pie-
mont, formada per unes 2.000 empreses amb un total de 200.000 emple-
ats, aproximadament, amb 30 filials en sectors específics (Associazione 
di categoria), per exemple, l’ automotriu i la fabricació d’acer. Promou els 
interessos de les indústries locals, treballa en conjunt amb altres orga-
nitzacions públiques i privades per fomentar el desenvolupament de Torí 
i ofereix una àmplia gamma de serveis i oportunitats per a les empreses 
locals. Les seves activitats han inclòs missions comercials internacio-

nals, que permeten als seus membres, principalment PIME (el 85% són 
petites empreses i el 13% de mida mitjana), accedir als mercats interna-
cionals i als inversors estrangers, i un Polo della Meccatronica, projecte 
destinat a desenvolupar les capacitats de la mecatrònica local per operar 
en programes internacionals d’investigació i en els mercats internacio-
nals, mitjançant el finançament de projectes de R+D i facilitant la creació 
de xarxes i la col·laboració entre grups de mecatrònica diferents.

Manteniment dels nivells d’inversió privada i augment de la innovació 
financera
La Offensive Zukunft Bayern (iniciativa pel futur de Baviera) a Munic té 
tres activitats que se solapen: (a) les inversions en la infraestructura del 
«coneixement»; (b) la transferència de coneixements, i un «capital de risc 
públic»; i (c) la creació d’empreses d’alta tecnologia. Finançada a través 
de la venda d’accions de propietat del Govern en una sèrie d’empreses 
com la companyia d’energia de la regió, aquesta iniciativa, amb 2.900 mi-
lions €, va desenvolupar més de 80 projectes individuals, incloent-hi la 
construcció de vuit nous escoles politècniques i el finançament inicial de 
més de 450 empreses de nova creació innovadores (però arriscades) a 
través de subsidis i préstecs a baix interès.

Com s’ha assenyalat anteriorment, Munic és també la llar de Bayern 
Kapital, un instrument pioner en el context alemany, que ha estat repli-
cat des d’aleshores per diversos altres estats. El que intenta és cobrir la 
bretxa en el finançament d’empreses d’alta tecnologia de nova creació 
els productes de les quals encara no han arribat a un estat de comer-
cialització suficient per tenir accés al molt necessari capital inicial en el 
mercat privat.

Les fundacions bancàries de Torí, especialment la Compagnia di San 
Paolo i la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (Fundació Caixa d’es-
talvis de Torí), han exercit un paper crucial com a intermediaris entre el 
sistema de la Universitat de Torí, les empreses i el capital privat, cosa 
que ha facilitat la inversió, la innovació i la mercantilització efectiva en 
sectors com ara la mobilitat sostenible i les TIC. Entre els anys 2001 i 
2005, van invertir un total de 380 milions € a Torí, patrocinant nous pro-
jectes d’investigació i els instituts de la innovació.

Foment d’un sistema d’innovació compartida i d’un entorn empresarial 
productiu 
En l’àmbit municipal, Barcelona Activa ha tingut un paper important en 
la transformació de Barcelona mitjançant la creació d’espais i xarxes a 
través dels quals els empresaris poden obtenir assessorament, informa-
ció, establir contactes i aconseguir finançament inicial i altres recursos. 
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L’any 2007, va donar suport a la creació de 700 empreses (generant 1.500 
llocs de treball nous per any) i va proporcionar assessorament i segui-
ment a gairebé 1.200 empreses. Quatre anys després d’entrar a la incu-
badora de negocis de Barcelona Activa, les empreses tenen una taxa de 
supervivència del 84%, donen feina a una mitjana de 9,8 persones i tenen 
una facturació mitjana de 980.000 €. Segons l’OCDE, Barcelona Activa ja 
no es veu com una institució per «ajudar els empresaris», sinó més aviat 
com un «facilitador per al creixement» (2009, p.50).

A Munic, un estat actiu i activador ha coordinat el desenvolupament eco-
nòmic, amb una important assistència dels organismes públics de recer-
ca com els instituts Fraunhofer. En aquest marc, una sèrie d’importants 
empreses privades han exercit importants papers de lideratge empre-
sarial, en particular BMW i Siemens. L’evidència mostra que aquestes 
empreses tenen un «efecte halo» sobre les empreses intensives en R+D 
més petites de les àrees metropolitanes, fent-les partícips en activitats 
col·laboratives de R+D i a través de relacions de la cadena de subminis-
trament, com a consumidor i com a client.

Institucions com la Cambra de Comerç i Indústria (CCI) de Munic tenen 
un paper important a l’hora de divulgar informació d’ordre públic i de 
proporcionar una plataforma a través de la qual el sector empresarial i el 
govern es puguin comunicar.  Aquestes són reglamentàries en el context 
alemany, és a dir, cada negoci ha de ser membre de la seva CCI local.  A 
Munic, a diferència d’altres regions d’Alemanya, els límits de l’associació 
coincideixen amb les fronteres polítiques, facilitant així la comunicació i 
permetent que la càmera faci servir tots els seus recursos.  La CCI de 
Munic és la més gran d’Alemanya i la segona més gran a Europa, només 
per darrere de París.  Una de les qüestions de política que tracta d’influir 
és l’orientació estratègica adoptada a les universitats, com la modernit-
zació del pla d’estudis o l’establiment de noves facultats.  En general es 
podria dir que la CCI està intentant enfortir la consciència comercial i 
una educació centrada en el món del treball en un ambient acadèmic 
tradicionalment més distant. 

Impacte global de la col·laboració entre empreses i institucions 
Amb un govern actiu, alineat i intencional, les quatre àrees metropolita-
nes han estat capaces d’aprofitar les associacions efectives entre empre-
ses i institucions. L’efecte global d’aquest fet inclou: 
•	reforç	no	governamental	de	treball	i	consens	intergovernamentals;	
•	claredat	sobre	les	oportunitats	i	prioritats	del	sector;	
•	inversions	compartides	i	aliances	d’empreses	entre	el	sectors	públic	i		
 privat; 
•	atracció	i	retenció	de	socis	de	negocis;

•	ràpida	i	profunda	difusió	de	la	intel·ligència,	el	coneixement	i	el	saber			
 fer entre els sectors públic i privat sobre l’entorn competitiu, la   
 innovació, i els propers programes d’economia; i
•	millora	de	la	promoció	de	la	inversió	externa.

Aquestes àrees metropolitanes han estat capaces, cercant associacions 
privades i institucionals, de mantenir el consens intergovernamental, 
establir prioritats adequades per al sector i els grups i comprendre 
l’entorn competitiu amb eficàcia.

3. La internacionalització, el posicionament i el comerç a nivell mundial

Informació general
Cadascuna de les nostres àrees metropolitanes demostra el valor d’abra-
çar i millorar la internacionalització, per tal de competir eficaçment en 
els mercats internacionals. S’observen tres papers fonamentals:

1. Les àrees metropolitanes han d’aprofitar les oportunitats per reposici-
onar-se cap a les economies emergents a través de l’adaptació de la seva 
infraestructura de connectivitat estratègica per a un mercat internacio-
nal canviant i mitjançant la creació de noves relacions amb els principals 
actors en aquests mercats. 

2. Les institucions públiques i els organismes industrials han de treba-
llar en conjunt amb empreses i centres de recerca per adaptar-se a les 
canviants condicions internacionals, diversificant-se cap a nous sectors i 
expandint-se a nous mercats mitjançant una actuació conjunta a escala 
i creant connexions productives entre les empreses, instituts de recerca 
i organismes públics. 

3. Els governs locals i regionals han de fer ús d’institucions eficaces, pla-
taformes de promoció i esdeveniments internacionals per llaurar-se una 
reputació a l’estranger, per tal d’atraure els turistes, empresaris interna-
cionals, inversió estrangera i les institucions internacionals a les seves 
àrees metropolitanes. 

El dinàmic procés de canvi polític i econòmic a Europa i Àsia des del final 
de la Segona Guerra Mundial s’ha accelerat ràpidament en els últims 20 
anys.  L’aparició, creixement i ampliació de la UE ha estat paral·lela a 
l’evolució d’«estirada» d’Àsia i el desenvolupament de l’ASEAN i la con-
siderable activitat de desenvolupament econòmic transfronterer a Àsia.  
Aquests fenòmens han reduït les barreres al comerç i han augmentat 
tant la mobilitat de la mà d’obra com els fluxos de capital entre els paï-
sos d’Europa i Àsia. 
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Han ofert importants oportunitats a les àrees metropolitanes de redefinir 
la seva «oferta» i els seus «avantatges» en un entorn en ràpida interna-
cionalització, alliberant-se de vells rols establerts en les economies do-
mèstiques. Atès que la mobilitat ha augmentat, les anteriors «jerarquies 
urbanes nacionals» s’han dissolt a mesura que el capital ha estat més 
lliure de concentrar-se en alguns llocs més que en d’altres i les àrees 
metropolitanes han tingut més llibertat per competir per la inversió, la 
població, els visitants i el coneixement. Això ha creat un gran estímul per 
a l’activitat de desenvolupament econòmic intencional de les àrees me-
tropolitanes.

Cadascuna de les quatre àrees metropolitanes (Seül, Munic, Barcelona 
i Torí) ha portat a terme programes d’internacionalització accelerada de 
les seves economies en els últims 30 anys, reforçats tant pels cicles de 
la política com per la inversió del mercat, que les preparen molt bé per 
tenir èxit en una era global més oberta en la qual es troben ara totes 
les àrees metropolitanes. En efecte, la integració econòmica continen-
tal europea i asiàtica ha preparat aquestes àrees metropolitanes per a 
un sistema més global, en exigir-los abraçar la internacionalització molt 
abans i buscar oportunitats en mercats emergents dins del seu propi 
continent. Això els ha permès gaudir d’una orientació global en les seves 
estratègies econòmiques i de saber com entendre millor els patrons de 
creixement en altres mercats.

Les àrees metropolitanes han desenvolupat activitats específiques per 
aprofitar al màxim les noves oportunitats globals, com es detalla a conti-
nuació. Aquestes experiències ofereixen a les àrees metropolitanes dels 
EUA i d’altres llocs coneixements valuosos en el seu intent d’adaptar-se 
als mercats internacionals en constant evolució.
 

Reposicionament global cap als mercats emergents
El desenvolupament de la infraestructura de connectivitat ha estat una 
part fonamental dels plans per a consolidar la posició de Barcelona a 
Europa i al món i per a esdevenir una Ciutat del Coneixement des de fi-
nals de la dècada de 1980. Els successius plans estratègics no han deixat 
de destacar la importància d’invertir en el port, les carreteres, l’aeroport 
i la xarxa ferroviària de l’àrea metropolitana per tal d’augmentar la ca-
pacitat de les seves empreses per competir en els mercats internacio-
nals i per assegurar la posició internacional de Barcelona. Per exemple, 
els canvis proposats en el «Pla Delta» de l’any 1994 permetran que el 
Port de Barcelona dupliqui la seva grandària i s’estima que, quan esti-
guin acabats, tindran un impacte en el conjunt de l’economia catalana 
equivalent a l’1,7% del PIB. Sumant aquesta expansió a una connecti-
vitat i uns serveis logístics molt millorats, així com a una creixent xarxa 
de terminals interiors, el Port de Barcelona pretén desafiar alguns dels 

ports més ben establerts del nord d’Europa, com Rotterdam i Hamburg, 
i captar una proporció cada vegada més gran del trànsit entre Europa i 
Àsia. De la mateixa manera, el tren d’alta velocitat es veu com un ele-
ment crític en l’establiment de la posició de Barcelona com a capital de 
la Mediterrània i com a centre econòmic internacional competitiu. Des 
de l’any 2008 hi ha un enllaç ferroviari d’alta velocitat a Madrid que ha 
reduït el temps de viatge entre les dues ciutats a només dues hores i 
38 minuts. El proper vincle a la xarxa ferroviària francesa d’alta velocitat 
farà disminuir el temps de viatge de Barcelona a diverses ciutats del sud-
oest d’Europa, com ara Lió, Marsella i Bordeus a França, Gènova a Itàlia i 
Ginebra a Suïssa a quatre hores o menys.

El nou aeroport de Munic, que va obrir les portes el 1992, s’havia estat 
construint durant diverses dècades, mentre la guerra freda estava en ple 
apogeu i ningú no s’esperava la caiguda del Teló d’Acer. Va ser, doncs, un 
accident afortunat que la seva finalització coincidís amb l’obertura dels 
mercats d’Europa de l’Est i l’emergència dels gegants econòmics d’Àsia. 
Sens dubte, va arribar en el moment adequat per Munic, que va veure 
reposicionada la seva ubicació en la geografia política i econòmica mun-
dial. En la competència per la «porta d’entrada de la ciutat» cap a l’Est 
més important, l’aeroport va proporcionar un avantatge decisiu per a la 
ciutat, que ara serveix com a node principal Est-Oest, superant els de 
Viena i Berlín.

Promoció del comerç i les exportacions
Les exportacions han estat un ingredient clau de la transformació i re-
cuperació econòmiques de Torí. Tant les institucions públiques com les 
privades han estat importants per ajudar les empreses a expandir-se a 
nous mercats, especialment la Unione Industriali, la Cambra de Comerç 
de Torí i el «Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte» (Agència d’In-
versions, Exportacions i Turisme del Piemont, o CEI). La Unione Industriali 
ha organitzat missions comercials, permetent als seus membres, princi-
palment PIME (el 85% són petites empreses i el 13% són de mida mitjana) 
accedir als mercats internacionals i als inversors estrangers, i ha propor-
cionat serveis útils a les empreses individuals, com la difusió d’estudis i 
anàlisis dels mercats estrangers i el lliurament d’informació per ajudar els 
membres en l’accés a les oportunitats d’inversió i recerca regionals, naci-
onals i europees. La CEI i la Cambra de Comerç també han desenvolupat 
una sèrie de programes, inclosos From Concept to Car (Del concepte al 
cotxe), iniciat el 2003 per enfortir la innovació i la internacionalització entre 
els 152 proveïdors d’automoció local seleccionats, Think Up ICT (Imagina 
TIC), iniciat el 2007 per promocionar l’experiència de Torí en les TIC a l’es-
tranger, amb la participació d’aproximadament 80 empreses TIC i Torino 
Piemonte Aeroespace (iniciat el 2007 per promoure el districte aeroespa-
cial en un context internacional, amb la participació d’aproximadament 70 
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Catalunya és la regió exportadora més important d’Espanya; responsable 
d’una mitjana del 23,4% de les exportacions del país durant els últims 
deu anys, va augmentar a una taxa anual del 5,5% entre els anys 2000 
i 2008. Les exportacions representen un terç del PIB català i el 16% de 
les empreses catalanes són exportadors regulars (Cambra de Comerç 
de Barcelona, 2010). Les exportacions d’alta-mitjana tecnologia van aug-
mentar significativament durant els darrers anys de la dècada de 1990, 
mentre que els béns d’alta tecnologia també van augmentar durant les 
dècades de 1990 i 2000, encara que a partir d’una base més baixa.

empreses del sector aeroespacial). Cadascun d’aquests programes ha ge-
nerat importants comandes internacionals per a les empreses torineses: 
en el cas de From Concept to Car, per exemple, una inversió de 4,8 milions 
€ va generar 41,8 milions € en les vendes d’exportació per a les empre-
ses implicades. Tot i que el volum de negocis total generat per les noves 
empreses és relativament modest, la iniciativa va establir una nova cultura 
en la indústria que ha tingut beneficis generalitzats en l’obtenció de nous 
treballs. En general, les exportacions de Torí van augmentar constantment 
durant la dècada de 2000, amb prop de 19 milions € el 2008. La UE con-
tinua sent la principal destinació de la producció i els serveis de Torí. No 
obstant això, les exportacions cap a Brasil, Xina i altres economies emer-
gents han estat augmentant a un ritme constant en termes percentuals 
en els últims anys. Per exemple, les importacions xineses des de Torí van 
augmentar un 3,8% el 2009 malgrat el clima econòmic actual.

Valor de les exportacions industrials catalanes per contingut tecnològic (1994-2007)
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Torí

L’ambició i la previsió de Barcelona pel que fa al comerç marítim es 
complementa amb les polítiques d’exportació d’organismes com ACC1Ó, 
l’agència catalana d’innovació i internacionalització, i la Cambra de Co-
merç de Barcelona. ACC1Ó administra una xarxa de 35 centres de pro-
moció empresarial i 19 plataformes de negocis, que ofereixen serveis a 
les empreses exportadores, incloent-hi anàlisi de mercat, identificació de 
contactes, suport logístic i pràctic i espai d’oficines ràpid i barat, per-
metent a les PIME accedir de manera més eficaç als mercats interna-
cionals. La Cambra de Comerç de Barcelona, per exemple, va signar 
convenis de col·laboració amb el MIT i amb el Plug and Play Tech Cen-
ter (centre tecnològic Endollar i llestos) de Silicon Valley, proporcionant 
oportunitats per als investigadors de Barcelona i els innovadors en els 
EUA i desenvolupant relacions estratègiques en les economies i sectors 
emergents a través de programes com ara Xina Corresponsal i Business 
Bridges (Ponts empresarials).

Atraure inversions estrangeres i institucions internacionals
La promoció de Barcelona davant els inversors internacionals i les em-
preses internacionals ha estat una tasca fonamental de l’Ajuntament i la 
Generalitat de Catalunya, a través de plataformes com «Do it in Barcelo-
na» (Fes-ho a Barcelona) i «Invest in Catalonia» (Inverteix en Catalunya). 
Avui en dia, Barcelona disposa d’una envejable reputació i marca internaci-
onals. És la quarta destinació europea per a les inversions internacionals i 
per als negocis i ha estat la millor ciutat europea en qualitat de vida des de 
1998 (European Investment Monitor, 2008; European Cities Monitor).

El 1998, el govern de Corea del Sud va aixecar les restriccions a la inversió 
estrangera en les associacions de capital de risc de Corea i va adoptar diver-
ses mesures per augmentar els beneficis fiscals per al capital de risc. Això 
va donar als inversors estrangers la oportunitat de donar suport al creixe-
ment de noves empreses a Seül, en particular en el sector de les TIC.
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En el cas de Munic és el Govern regional d’Estat el que té el paper prin-
cipal en la promoció de la inversió estrangera directa, així com en l’orien-
tació exportadora de les empreses locals. A començaments de la dècada 
de 1990, el Govern bavarès va establir més de 20 oficines de represen-
tació a tot el món assessorant les empreses natives en les oportunitats 
d’exportació a l’estranger, així com en la creació de xarxes amb els inver-
sors a l’estranger i en publicitat de la ubicació de Baviera.

L’Agència d’Inversions, Exportacions i Turisme del Piemont va ser la 
primera agència italiana dedicada a la internacionalització estratègica. 
Juntament amb el Politecnico di Torino, va exercir un paper crucial en 
el procés d’internacionalització dels clústers d’economia local a Torí i la 
regió del Piemont. Més de 660 empreses estrangeres han invertit en el 
Piemont, la segona taxa més alta de les entrades d’inversió estrangera 
directa (FDI, Foreign Direct Investment) a Itàlia.

L’ús d’esdeveniments internacionals per impulsar nou interès  internacional
L’ús per part de Barcelona dels grans esdeveniments per a convertir la 
ciutat en el centre de l’atenció internacional i impulsar el seu desenvolu-
pament econòmic es remunta molt més enllà dels Jocs Olímpics de 1992 
(el 1929, per exemple, va ser seu de l’Exposició Universal). Els Jocs Olím-
pics de 1992 van aconseguir un èxit sense precedents en l’atracció de la 
inversió privada, afermant les bases per a la transformació de Barcelona.

Des que va ser seu dels Jocs Olímpics d’hivern el 2006, Torí ha invertit 
consistentment en infraestructura de megaesdeveniments i en la capaci-
tat de marca de la ciutat. El 2006, Torí es va convertir en la Capital Mundi-
al del Llibre i el 2008 en la Capital Mundial del Disseny. D’altra banda, la 
ciutat va aprofitar la seva posició de lideratge en el sector del disseny i el 
2004 va ser escollida com a seu de les oficines del Consell Internacional 
de Societats de Disseny Industrial (ICSID, International Council of Socie-
ties of Industrial Design) i d’ICOGRADA (International Council of Graphic 
Design Associations). El redescobriment de les tradicions culinàries del 
Piemont a través del moviment «slow food» (menjar lent) s’ha convertit 
en un fenomen mundial i una marca comercial del Piemont, especial-
ment a través de les seves fires internacionals més importants, el Salone 
del Gusto i Terra Mare. L’edició més recent del Salone del Gusto, l’octu-
bre de 2010, va atreure un nombre estimat de 200.000 visitants.

A Seül hi ha recentment una tendència a celebrar exposicions a gran es-
cala i organitzar grans esdeveniments internacionals a fi de millorar el 
perfil global de la regió metropolitana i estimular el turisme i l’interès de 
la inversió. Seül ha estat, des de 1985, seu de dues Copes FIFA del Món i 
d’uns Jocs Olímpics, així com seu de la Biennal de Ceràmica, la Interna-
cional Sky Leisure EXPO i el Saló Nàutic Internacional de Corea.

Foment del turisme internacional per crear llocs de treball i construir 
una identitat i celebració de la diversitat cultural i lingüística per a mos-
trar-se com una ciutat oberta i «internacional»
El turisme ha demostrat ser no només una indústria, sinó també un 
mecanisme per a l’obertura d’una àrea metropolitana al talent interna-
cional, esdeveniments i inversors, i per a la creació d’una marca i una 
identitat visibles en els mercats internacionals.
 
Els Jocs Olímpics de 1992 van donar un gran impuls a la reputació in-
ternacional de Barcelona i al seu atractiu com a destinació turística, no 
només a través de l’exposició internacional que va acompanyar els Jocs, 
sinó també de les importants inversions que es van fer en els seus valors 
naturals, culturals i d’infraestructura, en particular la recuperació de la 
línia de costa i 4,5 quilòmetres de platja. Aquest èxit es va mantenir a tra-
vés de la creació del consorci Turisme de Barcelona, que va desenvolupar 
i aplicar els programes de turisme de Barcelona i a través de la inversió 
sostinguda en infraestructura, especialment en hotels i capacitat dels 
aeroports. D’atraure menys de 700.000 turistes el 1981 i 1,8 milions el 
1992, Barcelona va passar a atraure més de 6,7 milions de visitants el 
2008. Barcelona va ser distingida com la ciutat europea amb la major 
taxa de creixement  del turisme, amb més del 100% entre 1990 i 2001.

El turisme ha estat una part important de la vida de Munic durant molt 
de temps i una contribució significativa a l’èxit econòmic tant de la regió 
com de la ciutat. Amb aproximadament set milions de pernoctacions a 
l’any (Stadt München, 2004), dividides a parts iguals entre visites de ne-
gocis i de turisme, la ciutat utilitza els seus valors naturals i culturals 
amb contundència per intentar vendre la seva posició en el món. El lema 
popular «Laptop und Lederhosen» (ordinadors portàtils i pantalons de 
cuir) sovint utilitzat pels polítics en el context de Baviera, també resumeix 
l’estratègia de màrqueting de la ciutat de Munic per ser alhora un lloc de 
negocis seriós i amb encant rústic. Els factors d’implantació «tous» de la 
ciutat tenen un paper important en l’atracció i el manteniment de perso-
nes altament qualificades, segons ha estat confirmat per representants 
de les empreses locals i funcionaris públics. A més, la (mala) fama de 
l’Oktoberfest (festa d’octubre) és un dels valors de màrqueting de més 
èxit de la ciutat, atraient visitants d’arreu del món i fent de Munic una de 
les ciutats d’Alemanya més conegudes a nivell mundial.

En aquests dies Munic es presenta com una ciutat de caràcter inter-
nacional amb una població diversa, que dóna la benvinguda per igual a 
visitants i nous ciutadans de tot el món, i que combina una forta identi-
tat bavaresa amb una perspectiva global. Fa només unes dècades, però, 
el panorama era molt diferent, doncs la ciutat mantenia una orientació 
molt més localitzada. Segons el professor Thalgott, director jubilat de la 
planificació de Munic, ésser la seu dels Jocs Olímpics el 1972 va tenir un 
fort impacte en l’obertura de la ciutat al món, així com en el naixement 
d’una actitud positiva de la població vers la «modernització».



102

Els actors locals a Torí han centrat els seus esforços en millorar la imat-
ge internacional de la ciutat i fomentar el turisme. Sviluppo Piemonte 
Turismo (Desenvolupament del turisme al Piemont), per exemple, és un 
organisme creat per comercialitzar la imatge internacional de Torí, so-
bretot en el camp de l’hostatjament de megaesdeveniments. El nombre 
de turistes que visiten Torí ha augmentat significativament en els últims 
anys, d’1.050.047 per any el 2002 a 1.482.822 el 2008. No obstant això el 
nombre de turistes estrangers ha disminuït a un ritme constant a partir 
del 2005 i no hi ha proves, almenys en el cas de Torí, que això hagi tingut 
un impacte significatiu sobre l’ocupació.

Com a mitjà per a fomentar nous negocis i crear ocupació a la província 
de Gyeonggi, a Seül, el Govern està donant suport específic al sector del 
turisme. Entre altres intervencions, es promouen visites a la zona desmi-
litaritzada i els llogarets agrícoles.
 

Adreçament de la dimensió internacional de l’economia del coneixement
Els principals projectes de desenvolupament local, com ara la creació 
de noves instal·lacions en TI, ciència, cultura, medicina i media han estat 
dotats d’una distintiva orientació internacional, dissenyats per atraure el 
públic internacional (o els usuaris) i apel·lar als mercats internacionals.

Barcelona i Catalunya fa temps que fan ús de les iniciatives de clústers 
per impulsar el desenvolupament de sectors de creixement prioritaris, 
com l’energia, la logística, els media, la biotecnologia i les TIC. Aquestes 
polítiques de clusterització han fet un ús explícit de la marca Barcelona, 
aprofitant això per atraure els inversors internacionals, les empreses i els 
treballadors. El districte de la innovació 22@Barcelona és un bon exem-
ple d’això, amb espais d’habitatge i treball que es barregen en una zona 
molt transitable, amb un emplaçament fantàstic a prop de la costa i dels 
enllaços amb trens d’alta velocitat, per tal d’atraure una força de treball 
internacional jove i amb mobilitat. Més recentment, s’ha utilitzat el Barce-
lona Economic Triangle (BET) per proporcionar una plataforma única per 
a la promoció de tres dels grups més estratègics a la regió metropolitana. 
En conjunt, aquestes tres àrees proporcionen set milions de m2 de terreny 
amb el potencial de generar més de 200.000 nous llocs de treball. El Bar-
celona Economic Triangle reuneix els municipis corresponents i el govern 
regional amb altres actors, i fa un ús efectiu de la marca Barcelona per 
atraure les inversions internacionals i les empreses.

A Munic, les estratègies de desenvolupament econòmic han intentat, du-
rant les dues últimes dècades, reforçar la seva presència en les ciències 
de la vida i, posteriorment, ajudar les empreses en creixement a encas-
tar-se en els mercats mundials. Les inversions inicials es van centrar en 
R+D en universitats i organismes públics de recerca, a continuació en la 

transferència de tecnologia i, tot seguit, en el màrqueting i assistència a 
la promoció. Una sèrie d’instruments de política se centren en la promo-
ció de la internacionalització i l’orientació de les PIME vers l’exportació, en 
particular mitjançant la reducció de les barreres a l’entrada en el mercat 
internacional. Les intervencions «low-key» (discretes), com ara l’establi-
ment d’una presència conjunta en fires comercials, s’utilitzen eficaçment 
i es refinen contínuament en estreta col·laboració amb les empreses se-
leccionades. Més recentment, les empreses de Munic s’estan embarcant 
en un procés d’internacionalització similar en béns i serveis «cleantech» 
(tecnologies netes), en particular l’energia verda i els vehicles elèctrics.

Impacte global de la internacionalització, el posicionament  i el comerç 
a nivell mundial
L’impacte general ha estat que aquestes àrees metropolitanes han expe-
rimentat un augment substancial en els nombres de turistes estrangers, 
estudiants i visitants de convencions, el nombre d’immigrants amb qua-
lificacions de grau alt i mitjà i el nombre d’empreses de capital estranger 
que s’han instal·lat dins de les àrees metropolitanes.

Així com els efectes d’aquestes «inversions estrangeres», les quatre àre-
es metropolitanes també han presenciat el creixement dels mercats in-
ternacionals per als seus productes i l’augment de les exportacions i, a 
més de tot això, han estat testimonis de l’emergència i el creixement de 
les seves funcions com a ports, portes d’accés i centres de connexions 
(a diferents escales geogràfiques). Igualment, moltes s’han involucrat en 
projectes de  R+D internacionals i han establert col·laboracions orienta-
des a la innovació. El creixement de les exportacions ha estat un aspecte 
important de com aquestes àrees metropolitanes s’han internacionalit-
zat, però no ha estat l’únic factor: l’efecte combinat dels diferents ele-
ments ha servit com a element reforçador de tot plegat.

Encoratjades per la integració econòmica continental, les àrees metro-
politanes del nostre estudi han orientat les seves estratègies al foment 
del seu atractiu per a les empreses internacionals, el talent, i els inver-
sors. Han esdevingut més globals en la seva orientació, plurilingües i 
obertes als fluxos de persones, capitals, béns i idees. Les quatre àre-
es metropolitanes han vist la necessitat de ser atractives i competitives 
per tal de guanyar quotes en els mercats internacionals, reconeixent els 
seus valors i oportunitats subjacents. Han construït amb èxit imatges i 
ofertes distintives, dissenyades per atraure una multiplicitat de públics 
globals, en comptes de quedar-se ancorades en posicions històriques en 
sistemes i jerarquies urbans nacionals.
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4. L’economia del coneixement, l’esperit empresarial
basat en la innovació i la modernització de la indústria manufacturera
 
Informació general
Cadascuna de les nostres àrees metropolitanes demostra el valor de dur 
a terme la transició a una economia del coneixement basada la innova-
ció. S’observen tres papers fonamentals:

1. Els governs de les regions metropolitanes han de fer ús de processos 
de planificació estratègica per establir la necessitat de la transformació 
econòmica, per identificar els sectors prioritaris de creixement i per pro-
porcionar una visió al voltant de la qual es puguin endegar intervencions 
específiques.

2. Les institucions públiques, en col·laboració amb els principals ac-
tors industrials i institucions de base, han de donar suport i millorar els 
esforços dels agents econòmics per modernitzar i innovar, invertint en        
R+D i noves empreses, promovent l’esperit empresarial i creant xarxes 
interinstitucionals i programes que facilitin l’aprenentatge conjunt i les 
associacions innovadores.

3. Els governs en tots els nivells han de tenir un paper en la creació d’un 
entorn en el qual es puguin crear i evolucionar noves indústries, mitjan-
çant la inversió en noves instal·lacions i infraestructures i la remodelació 
de sòl industrial obsolet.
      
El marc per al desenvolupament econòmic a la UE i Àsia ha posat l’ac-
cent en la transició a una economia «basada en el coneixement» o «gui-
ada pel coneixement» durant més d’una dècada. Aquesta s’ha centrat en 
la modernització de les indústries tradicionals mitjançant la innovació de 
processos i productes, així com el creixement de nous sectors intensius 
en coneixement. S’ha encoratjat les àrees metropolitanes i les regions a 
reconèixer que, en la nova economia global integrada, no podien compe-
tir en preu amb els mercats i les nacions ràpidament emergents i que, 
per contra, han de competir en base a la modernització, les habilitats, 
la ciència, la creativitat i la innovació. Aquest missatge ha estat recolzat 
per una inversió pública substancial i també ha estat reforçat de manera 
consistent pels actors del sector privat en les seves interaccions amb els 
representants de govern de les àrees metropolitanes.

Per exemple, la creació de regions innovadores ha estat una prioritat 
clau a Europa com a part d’un moviment de deu anys cap a una «so-
cietat de la informació», amb el suport dels programes regionals de la 
UE i el Banc Europeu d’Inversions. Les polítiques nacionals a Alemanya, 
Espanya i Itàlia i els governs regionals, com el de Baviera, Catalunya, i el 
Piemont també han ofert un suport actiu.  A Corea del Sud, la fundació 
per a l’estratègia nacional de desenvolupament econòmic ha consistit en 

inversions dirigides cap a la tecnologia i la innovació en electrònica, mit-
jans digitals i indústries de tecnologies netes.

Aquests marcs nacionals i supranacionals han contribuït a impulsar els 
programes i les iniciatives específics de context en cadascuna de les quatre 
àrees metropolitanes, alguns dels quals es mostren en la següent discussió.

Aplicació d’una economia guiada pel coneixement a través de la plani-
ficació estratègica
Els processos de planificació estratègica de les dècades de 1990 i 2000 
van ser crítics en l’establiment de la necessitat de la transformació eco-
nòmica de Barcelona cap a l’economia del coneixement. Sectors com el 
disseny, la biotecnologia, la logística, els media i l’espai aeri s’han pro-
mocionat a través de la marca Barcelona i s’han incentivat a través d’ini-
ciatives de clusters estratègics. Més recentment, s’ha utilitzat el projecte 
Barcelona Economic Triangle per proporcionar una plataforma comuna 
per a la promoció d’iniciatives d’aquest tipus en tres dels grups més es-
tratègics a la regió metropolitana.
     
Al Pla Estratègic de Torí de l’any 2000 es va identificar el disseny com un 
dels grups a desenvolupar i promoure. Ara l’economia relacionada amb el 
disseny al Piemont ha adquirit la condició de sector econòmic per si ma-
teixa, remetent-se als productors i usuaris de contingut de disseny i ser-
veis generats directament o adquirits a tercers (B2B, Business to Business 
—d’empresa a empresa); inclou les activitats tradicionals relacionades 
amb la producció de serveis o objectes i activitats més innovadores de dis-
seny de l’experiència o disseny cultural amb referència als sectors del tu-
risme, la cultura, el menjar i el vi. Un conjunt d’institucions, centres educa-
tius i organitzacions professionals com el Politecnico, l’IAAD (Istituto d’Arte 
Applicata e Design) l’IED (Istituto Europeo di Design) i la Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche, són part d’una xarxa d’actors que manté 
una relació constant i fructífera amb les PIME locals i les grans empreses.

A través del seu Programa de Promoció de la Indústria Creativa, el go-
vern de la ciutat de Seül ha dut a terme una política industrial que pro-
mou les indústries creatives com el nou motor de l’economia basada en 
el coneixement. L’any 2007, el govern de la ciutat va designar sis indústri-
es creatives com els nous motors de creixement: el turisme, el disseny i 
la moda, els continguts digitals, les convencions, la recerca i desenvolu-
pament (R+D) en tecnologia de la informació (TI), la nanotecnologia (NT) i 
la biotecnologia (BT), i els serveis financers i empresarials.

En el cas de Munic, tres dels principals programes van ser iniciats per 
l’Estat de Baviera, tant per assegurar la posició competitiva de les em-
preses existents a la regió metropolitana com per començar a treballar 
amb noves idees i noves tecnologies:
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L’Offensive Zukunft Bayern (Iniciativa pel futur de Baviera), la High-Tech 
Initiative (Iniciativa per l’alta tecnologia) i el Cluster-programm (Programa 
clúster). La densitat institucional de Munic (inclosos les fortes i estables 
institucions públiques, les associacions publicoprivades, els líders polítics 
compromesos amb la inversió en tecnologia i innovació i un propòsit i flexi-
bilitat comuns) ha estat un factor important en l’èxit d’aquests programes.

Foment de la innovació
L’«estat actiu» de Munic ha estat crucial en el compliment dels objec-
tius econòmics a llarg termini de l’àrea metropolitana.  Quan es desen-
volupa una economia verda, en particular, és essencial donar forma als 
mercats, fomentar la inversió a llarg termini i generar la demanda del 
públic.  La visió del desenvolupament econòmic de Munic se centra en la 
innovació i el seu objectiu és ajudar l’àrea metropolitana a «mantenir-se 
a l’avantguarda», conservant la seva posició com a ciutat d’alta tecno-
logia i plena d’idees.  Durant la dècada de 1990, els líders de l’Estat i la 
ciutat van prendre mesures per renovar la capacitat d’innovació de l’àrea 
metropolitana, basant-se en èxits a llarg termini en fabricació d’articles 
de valor, i promovent la diversificació cap a nous «game changers» (ele-
ments revolucionaris), com ara les ciències de la vida i la indústria verda. 

Les intervencions es van centrar en: (a) una forta inversió en la ciència, 
la tecnologia i l’educació; (b) l’enfortiment de les xarxes existents entre 
les comunitats públiques, privades i de recerca; (c) l’establiment de no-
ves institucions per a promoure la innovació (Bayern Innovativ), l’esperit 
emprenedor (Bayern Kapital) i la inversió estrangera (Invest in Bavaria). 
Bayern Innovativ es va crear el 1995 en el marc de l’Offensive Zukunft 
Bayern per promoure la cooperació i creació de xarxes entre els actors 
en el món dels negocis i la investigació, i ho fa mitjançant la creació de 
grups de treball, l’organització de congressos, l’assoliment de connexi-
ons entre socis individuals i més; (d) la reutilització de terrenys industri-
als abandonats del centre de la ciutat mitjançant la reestructuració de 
processos així com una dinàmica política més àmplia (retirada de les for-
ces nord-americanes en la dècada de 1990), convertint consegüentment 
una amenaça en una oportunitat i creant nous espais per al creixement, 
com els clústers Garching i Martinsried. 

A mesura que Fiat centrava cada vegada més les seves activitats de re-
cerca i formació en els seus propis processos interns més que no pas 
en els de la seva més àmplia gama de proveïdors, mentre se sometia a 
processos de reestructuració, va sorgir a Torí una sèrie de nous actors 
urbans que van utilitzar i expandir les capacitats i recursos de forma-
ció desenvolupats per Fiat. Les empreses mateixes es van adaptar a les 
noves condicions amb que s’enfrontaven, i les fundacions del banc i el 
Politecnico di Torino van esdevenir cada cop més importants, a mesu-
ra que desplaçaven els seus rols tradicionals cap a uns rols molt més 
actius com a intermediaris entre els investigadors, el sector privat i el 
Govern. Les autoritats locals al Govern regional de Torí i el Piemont van 
tenir un paper important, convertint els decadents «pols tecnològics» en 
12 «pols d’innovació» més efectius, formant un sistema regional d’inno-
vació que també englobava les noves relacions formades pel Politecnico 
i les fundacions bancàries, així com per empreses individuals i organis-
mes industrials.

Pes de la metròpolis en les patents biotecnològiques d’Alemanya 1980-2007
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Promoció de l’esperit empresarial
Segons l’OCDE, Barcelona Activa ha estat un dels actors més impor-
tants en la transformació de Barcelona des d’una economia industrial 
a una economia del coneixement en els últims trenta anys. De ser una 
petita incubadora d’empreses amb 16 companyies el 1986, ha passat a 
dirigir una sèrie d’iniciatives per fomentar l’esperit empresarial, inclo-
ses la prestació d’espais per a la creació de xarxes i de relacions de col-
laboració i l’execució de serveis i programes per als empresaris.

Munic, a través de la inversió en la creació d’una infraestructura de teleco-
municacions d’alta capacitat en tota la ciutat, ha fet un gran pas endavant 
en el suport del «garage entrepreneur» (empresari que es fa a si mateix 
començant amb molt pocs medis), en particular en les indústries dels me-
dia, un dels sectors més prolífics de l’economia de Munic. Tant els empre-
saris individuals com les petites empreses es beneficiaran d’una infraes-
tructura de què actualment disposen només les grans empreses. Vegeu 
també els comentaris sobre el Bayern Kapital a continuació.

Font: http://www.regione.piemonte.it/innovazione/poli-di-innovazione.html
LSE Cities, London School of Economics, www2.lse.ac.uk/LSECities

Pols d’Innovació a la Regió de Piemont

 Institució Pressupost Projectes
 de gestió (en milions d’euros) presentats

 Agro-Alimentació Tecnogranda 5,1 31

 Hidrogen i Arquitectura Polight  6,2 25  
 Sostenible (Environment Park)

 Biotecnologia BiopMed 3,8 16  
  (BioindustryPark)

 Química sostenible Consorzio IBIS 3,5 4

 Creativitat Digital Virtual Reality& 2,0 9  
  Multimedia Park

 Energies renovables PST della Valle 5,4 14  
 i biocombustibles Scrivia

 Energia i Minihidro ENERMHY (Gesin) 5,3 19

 TIC Fondazione 5,8 21  
  Torino Wireless

 Equipaments per a  Tecnoparco del 1,5 4  
 energies renovables Lago Maggiore

 Mecànica i Electrònica Centro Servizi 7,4 15  
  Industrie

 Nous materials Consorzio Proplast 4,2 22  

 Tèxtil Città Studi 1,8 7  

 Total  52 187

L’any 1997, el govern de Corea del Sud va posar en marxa els seus propis 
fons de capital de risc i va establir un programa per proporcionar finan-
çament de contrapartida per al capital de risc. Això va contribuir al de-
senvolupament del clúster de les TIC en les àrees de Gangnam de Seül.

L’esperit empresarial a Torí ha estat impulsat per una àmplia gamma 
d’actors, començant per les pròpies empreses i ha rebut ajuda i ha estat 
millorat pel govern, universitats, fundacions bancàries i grups empresa-
rials. La incubadora d’empreses I3P, per exemple, és un consorci anònim 
sense ànim de lucre format pel Politecnico, la província de Torí, la Cam-
bra de Comerç de Torí, i la ciutat de Torí. L’I3P ha facilitat la posada en 
marxa de 122 empreses des de 1999, ajudant a fer del Piemont una de 
les regions italianes de més èxit en matèria d’empreses derivades d’in-
cubadores. El Piemont es troba ara desenvolupant un sistema regional 
d’innovació, al voltant dels 12 pols d’innovació.

Modernització de les indústries manufactureres i diversificació de les 
activitats de la cadena de subministrament
A Torí, els proveïdors dels sectors de l’automòbil han diversificat la seva 
producció per tal de satisfer les noves i diverses necessitats i servir així 
als mercats internacionals. Algunes empreses van continuar com a sub-
ministradors de Fiat, però van canviar la naturalesa dels seus negocis, 
«aprenent sobre la marxa», mentre Fiat delegava, primer les seves capa-
citats productives i més tard les de disseny, als seus proveïdors, mentre 
que altres van aplicar els seus coneixements i capacitats tècnics a nous 
sectors, com l’aeroespacial i el transport ferroviari. Moltes empreses van 
imitar aquest model d’adaptacions, al mateix temps que els proveïdors 
aprenien les millors pràctiques, els uns dels altres i de les empreses es-
trangeres que es van traslladar a Torí. A més, van compartir el coneixe-
ment, van descartar tècniques i productes caducats i es van fusionar o 
escindir d’acord amb els mecanismes del mercat. Aquesta evolució es 
va veure afavorida per altres actors, com ara el Politecnico di Torino, que 
va adaptar els seus cursos i investigació a la canviant economia i que ha 
estat un factor clau en la decisió de les grans empreses d’instal·lar-se a 
Torí, incloent-hi General Motors, Motorola i JAC, el segon major fabricant 
d’automòbils de Xina. Altres iniciatives dels governs municipals i regio-
nals, com ara els pols d’innovació i els programes específics de sector, 
com el From Concept to Car i Torino Piemonte Aerospace, també han 
estat importants en el foment de la propagació de la diversificació.

Des d’octubre de l’any 2009, la Samsung Electronic Corporation (SEC) a 
Seül va començar a concentrar-se en una estratègia d’agrupament, mo-
tiu pel qual ha canviat el nom dels seus complexos ubicats a Suwon al de
«Samsung Digital City» (Ciutat dels media digitals Samsung). Tot i que 
aquest grup era un èxit abans que se li canviés el nom, la concentració 
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de TIC i l’activitat a la Samsung Digital City ha creat una enorme deman-
da de suport per a la R+D i l’activitat de la cadena de subministrament. 
La SEC dóna feina actualment a prop de 21.000 treballadors en el Com-
plex de Suwon, dels quals una tercera part són treballadors del sector de 
R+D. Els seus proveïdors de primer i segon ordre a Suwon també propor-
cionen més de 10.000 llocs de treball (Nam, 2009).

Promoció de la inversió en la ciència d’avantguarda i les instal·lacions i 
infraestructures de la tecnologia 
La plataforma Barcelona Economic Triangle comprèn set milions de me-
tres quadrats de sòl per a activitats intensives en coneixement a la regió 
metropolitana de Barcelona, amb el potencial de generar més de 200.000 
nous llocs de treball. Està formada per tres clústers, que inclouen una sè-
rie d’instal·lacions d’avantguarda, així com una important infraestructura 
estratègica de transport. La Font de Llum de Sincrotró ALBA, la pedra an-
gular del clúster d’energia, al Parc de l’Alba, és un sincrotró (accelerador 
d’electrons) de nova generació i la major instal·lació científica a Espanya.

Un d’aquests catalitzadors va ser la competició federal BioRegio, que es 
va celebrar des del 1995 fins al 2005, i que va aportar 26 milions € en fi-
nançament per a la regió de la biotecnologia de Munic. Tot i que no es pot 
establir cap relació directa entre guanyar la competició i el nombre de 
noves empreses de biotecnologia, es pot argumentar que la participació 
en la competició va proporcionar un impuls per fer que les empreses de 
biotecnologia cooperessin de manera més estratègica.

L’atracció dels nous centres d’investigació nacional, com l’Institut Fraun-
hofer, depèn en gran part de les inversions del Govern de l’Estat, així 
com, en el cas de Fraunhofer, de l’existència d’una pròspera comunitat 
comercial que col·labora en la investigació aplicada. Les universitats 
existents a la regió metropolitana exerceixen un paper crucial en el de-
senvolupament de noves instal·lacions científiques i l’atracció de fons 
federals i estatals per a tal fi. El Gen-Zentrum München (Centre de genè-
tica de Munic), creat el 1984, es va desenvolupar a partir d’una coopera-
ció entre la Universitat Ludwig Maximilian i l’Institut Max Planck i forma 
actualment un element important del clúster de tecnologia Martinsried.

A Seül, la relaxació de la Llei d’ubicació industrial i construcció de fà-
briques elaborada pel Govern central va fer menys estricta la regulació 
contra l’enfortiment de les empreses de risc. Aquesta desregulació va 
permetre la construcció de mòduls per a les empreses de risc en la regió 
metropolitana de Seül i ha contribuït directament a l’aparició de la Vall de 
Teheran, al sud de Seül, que ara es considera el centre d’activitat de les 
TIC més ric de Corea del Sud.

A Munic, l’Estat, així com els actors locals, han demostrat una vegada i 
una altra que disposen d’una gran capacitat per a guanyar els fons fede-
rals per a les institucions de recerca existents o per al desenvolupament 
de noves institucions i la realització de projectes pilot innovadors, cosa 
que va contribuir a impulsar l’economia de l’àrea metropolitana cap en-
davant. Aquests èxits van ser recolzats per la capacitat de col·laboració 
i alineament d’objectius generals entre els actors estatals i municipals.

Despesa en R+D com a porcentatge del PIB 1990-2007
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Reutilització del sòl industrial per a la «nova economia» 
El districte de la innovació 22@Barcelona, a Barcelona, està transfor-
mant 200 hectàrees de sòl industrial en un districte de la innovació on es 
concentren i desenvolupen activitats intensives en coneixement. Com és 
típic de Barcelona, està vinculat amb (i consolida) una sèrie de transfor-
macions en l’àrea, incloent-hi la introducció del tren d’alta velocitat i la 
renovació de la línia de costa. Mitjançant la introducció d’una nova classi-
ficació del sòl, la 22@ (activitats el principal recurs productiu de les quals 
és el talent), i el nou requeriment que els propietaris han d’incloure no 
menys d’un 20% d’activitats 22@ en el seu desenvolupament, l’objectiu 
és transformar l’àrea en un centre de connexió per a les indústries inten-
sives en coneixement, com ara la investigació, les ciències biològiques, 
el disseny, l’enginyeria, i els media. Tot i que la reclassificació es com-
pletarà entre els anys 2015 i 2020, el mes de setembre del 2007 ja havia 
estat reformat el 60% del sòl industrial. El desembre del 2009, hi havia 
uns 1.502 negocis al districte 22@Barcelona, que donaven feina a 44.600 
treballadors. Tot i la crisi financera mundial, el volum de negocis duts a 
terme en el districte de la innovació va augmentar un 5,4% entre 2008 i 
2009, fins al voltant de 6.000 milions € durant l’any 2009. Encara que es 
necessita més temps abans no es conegui tot l’abast de la transforma-
ció econòmica, la proporció de l’activitat econòmica en l’àrea que es pot 
classificar com a «activitats 22@» ha anat creixent any rere any, així com 
la proporció d’empreses en l’àrea que donen feina a persones altament 
qualificades i que emprenen activitats de R+D.

A Torí, diversos polígons industrials obsolets al centre de la ciutat s’han 
reconvertit per a usos de la nova economia; aquesta conversió ha estat 
facilitada pels canvis introduïts en el Pla Mestre de 1995 i per la inversió 
de 2,45 milions € en infraestructures de transport que el va seguir. Les 
obres de reconstrucció van començar l’any 2000 i s’haurien d’acabar el 
2010. En total, la quantitat de sòl disponible per al desenvolupament a 
Torí augmentarà en dos milions de metres quadrats. El terreny on esta-
va situada una antiga foneria propietat de Fiat al centre de la ciutat s’ha 
transformat en VitaliPark, un edifici amb una superfície de 15.000 metres 
quadrats, dissenyat per donar cabuda a activitats de fabricació de baix 
impacte ambiental, laboratoris artesanals i activitats de serveis per a les 
PIME. L’any 1985 l’internacionalment reconegut arquitecte Renzo Piano 
va transformar la històrica planta de producció de Fiat, Lingotto, en un 
espai flexible i versàtil que és avui l’emplaçament d’una escola d’engi-
nyeria de l’automòbil del Politecnico di Torino. Part de Mirafiori, una altra 
històrica fàbrica de Fiat, també s’està sotmetent a un procés de transfor-
mació executat per una aliança d’empreses entre la regió del Piemont, 
la ciutat de Torí, la província de Torí i Fiat, per tal d’esdevenir un centre 
de disseny que reunirà totes les activitats d’investigació i formació sobre 
disseny del Politecnico di Torino en un sol lloc a la ciutat.

A Seül, les zones industrials que una vegada s’utilitzaren per a la indús-
tria lleugera de baix valor, s’estan remodelant per albergar empreses 
d’alt valor, especialitzades en alta tecnologia de R+D, prototips i serveis, 
com ara els continguts digitals. Un d’aquests casos és el del Complex di-
gital Guro, antigament Complex industrial Guro, que albergava empreses 
de fabricació de tèxtils i roba en la dècada de 1960. Per a l’any 2008, a 
través d’una combinació d’incentius fiscals, política industrial i planifi-
cació d’ús del sòl, el Govern municipal havia construït més de 16 nous 
edificis, dissenyats per allotjar activitats d’alt valor relacionades amb la 
TI. Avui dia, ocupen el Complex digital Guro 6.784 empreses, que donen 
feina a unes 109.000 persones. El projecte encara no s’ha completat, i 
s’estan construint més instal·lacions i fàbriques amb mòduls per allotjar 
empreses similars.

Impacte global de l’economia del coneixement, l’esperit empresarial 
basat en la innovació i la modernització de la indústria manufacturera 
L’impacte global d’aquestes iniciatives ha estat que les nostres àrees 
metropolitanes han estat capaces d’assumir el lideratge en la transició 
vers la propera economia mitjançant l’estimulació de la creació de noves 
empreses i llocs de treball en sectors totalment nous, i a través de la 
modernització de les indústries existents per tal d’augmentar la produc-
tivitat i diversificar els mercats, en comptes de romandre com a ciutats 
«desindustrialitzades» i «rovellades», amb una visió econòmica limita-
da. S’han establert relacions importants entre les empreses, el govern i 
l’educació superior, i s’ha centrat l’atenció en la diversificació econòmica 
i la iniciativa empresarial.

En el procés, s’ha netejat i convertit per a nous usos una gran superfície 
de sòl industrial i s’han realitzat importants inversions en infraestructura 
per als nous modes de producció. A través d’aquestes iniciatives, s’han 
creat nous llocs de treball i noves empreses i les quatre àrees metropo-
litanes s’han convertit en part de les cadenes de valor altament compe-
titives, tant dels nous sectors com de les indústries establertes. Encara 
que les nostres àrees metropolitanes s’han vist sacsejades per la crisi de 
diverses maneres, totes han estat més resistents del que haurien estat 
amb economies menys diversificades.
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vades de la universitat. En termes més generals, els antics proveïdors de 
Fiat han mantingut l’experiència acumulada per part d’aquesta empresa 
i s’han diversificat en nous sectors i nous mercats, mentre que Fiat ha 
continuat sent una atracció important per a les empreses estrangeres.

Munic i Baviera són reconeguts a Alemanya com un dels estats amb el 
sistema d’educació més rigorós i que posa l’accent en la formació d’una 
«elit» acadèmica. A nivell local això es manifesta en els esforços dels 
darrers anys per donar a conèixer les principals universitats de Munic 
com a institucions d’elit a escala mundial. Per altra banda, tot això que-
da equilibrat pel sistema específic alemany de formació professional, un 
sistema conjunt d’educació proporcionada per l’estat i formació pràctica 
proporcionada per les empreses en forma d’un «contracte social» al cen-
tre del model de societat cooperativa del país. La ciutat de Munic con-
tribueix a la construcció de capital humà per ser l’única ciutat alemanya 
sense la condició d’estat federal, que administra les seves pròpies esco-
les públiques, àmpliament descrites com d’alt nivell i, al mateix temps, 
accessibles a tots els estrats de la societat (gratuïtament). A més, la ciu-
tat ofereix cursos d’idiomes i altres programes de formació dissenyats 
per fomentar la integració de la seva diversa població.
 

Desenvolupament d’una millor «oferta de qualitat de vida» i creació de 
nous serveis
Barcelona ha estat classificada com la ciutat amb més alta qualitat de 
vida d’Europa des de 1998 (European Cities Monitor). Aquest alt rang té 
l’origen en els seus valors naturals, com ara el seu atractiu clima i la 
ubicació a la costa, i en els seus béns culturals, com el ric idioma català 
i la cultura, l’arquitectura, la gastronomia i l’estil de vida, els quals han 
estat reforçats per una inversió sostinguda per part dels governs mu-
nicipal, regional i nacional durant els últims 30 anys. La reconfiguració 
urbana i la regeneració de la costa i els 4,5 quilòmetres de platja que 
van acompanyar els Jocs Olímpics de 1992 van ser crucials per tornar 
a connectar la riquesa natural i cultural de la ciutat i per atraure turis-
tes i empresaris. Avui en dia, les inversions en infraestructura, com ara 
l’enllaç ferroviari d’alta velocitat a Madrid (ja en funcionament) i França 
(en desenvolupament) estan explícitament vinculades a la capacitat de 
Barcelona per atraure mà d’obra qualificada i empresaris internacionals 
a través de, per exemple, les iniciatives d’agrupació com el Districte de la 
Innovació 22@Barcelona.

Seül ha reconegut cada vegada més la necessitat de presentar una ciu-
tat atractiva a nivell mundial per atraure la inversió internacional. Des 
que l’alcalde Lee Myung-Bak va ocupar el càrrec, la ciutat ha emprès 
iniciatives finançades amb fons públics per millorar els serveis públics i 
l’atractiu de la ciutat. L’àmpliament difós projecte de restauració del riu 

5. Estreta relació entre el capital humà i les ciutats atractives i distintives

Informació general  
Cadascuna de les nostres àrees metropolitanes ha realitzat amb èxit un 
treball intens per desenvolupar el capital humà, millorar la qualitat de 
vida i qualitat de lloc, i dur a terme la transició cap a una economia basa-
da en el coneixement. S’observen tres papers fonamentals:

1. A mesura que els sistemes universitaris s’adapten a les canviants con-
dicions econòmiques, han de treballar juntament amb els governs locals 
i regionals per a adonar-se plenament dels beneficis dels nous i reconfi-
gurats cursos i prioritats de recerca i atraure a estudiants, investigadors i 
empreses en associacions innovadores.

2. Els governs locals i regionals han de treballar en associacions innova-
dores amb el sector privat per invertir en l’entorn natural i construït i en 
els serveis culturals de les àrees metropolitanes a fi de donar suport a 
una alta qualitat de vida i per competir internacionalment.

3. Les àrees metropolitanes han de desenvolupar una imatge potent i 
distintiva, millorada de manera innovadora en els mercats internacionals 
per tal de desenvolupar i atreure capital humà, inversió i turistes i fer 
créixer els sectors estratègics.

En les quatre àrees metropolitanes del nostre estudi, les agendes per al 
«capital humà», la «qualitat de vida» i la «qualitat de lloc» s’han fusionat 
amb la de l’«economia del coneixement». En una economia impulsada 
pel coneixement, les ciutats competitives també han de ser llocs que 
produeixin capital humà i que siguin atractives per a la població mòbil i el 
talent. Part d’aquesta atracció és la qualitat de vida en ciutats compactes 
que ofereixen una barreja d’usos i estils de vida. Per elaborar sistemes 
de capital humà que tant puguin «produir» gent qualificada com «atrau-
re-la» des d’altres llocs, les quatre àrees metropolitanes han emprès ac-
cions en una varietat de fronts, com s’indica a continuació.

Construcció i desenvolupament del capital humà
A Torí, el Politecnico va reconfigurar els seus cursos per a la nova eco-
nomia (p. ex., enginyeria d’automòbils, disseny), la qual cosa va atreure 
de nou les empreses estrangeres i el talent a Torí. Moltes empreses pri-
vades han pres posicions en el nou campus universitari al centre de la 
ciutat, entre d’altres GM Powertrain Europe i el segon major fabricant 
d’automòbils de la Xina, JAC. La incubadora d’empreses del Politecnico, 
I3P, de propietat conjunta amb els governs municipals i provincials i la 
Cambra de Comerç de Torí, ha estat un important contribuent a l’aparició 
del Piemont com la regió italiana amb la majoria de les empreses deri-
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Cheonggyecheon, pel qual la ciutat va remoure 5,8 km de carretera per 
descobrir el vell riu que hi corria per sota, va atreure l’atenció interna-
cional a Seül. Aquest projecte va demostrar el compromís de la ciutat 
per millorar l’entorn físic dels seus ciutadans, mitjançant l’eliminació de 
la congestió, la reducció de la contaminació de l’aire al centre de Seül, i 
proporcionant les instal·lacions per activitats culturals, benestar i el gau-
di general de la ciutat.

A Munic, tot i que la ciutat és privilegiada pel seu entorn natural, encara 
es poden aprendre lliçons sobre com assolir i mantenir una alta qualitat 
de vida. Els seus recursos naturals estan oberts a tots els seus ciuta-
dans i no pas a disposició exclusiva dels seus habitants més rics. L’alta 
qualitat dels seus espais públics rep el suport de (alhora que reforça) 
un sentit d’orgull cívic. Aquesta actitud cap a la integració impregna la 
història de la ciutat, mostrant un esforç continuat per integrar l’afluència 
d’immigrants a la ciutat, des de les zones rurals de Baviera en èpoques 
anteriors fins als immigrants internacionals d’avui dia.

Més de 650 empreses estrangeres s’han establert ja a Torí, on la qualitat 
de vida s’ha convertit en un factor clau per a aquesta ubicació, segons que 
reivindica el Politecnico di Torino. La contínua afluència d’estudiants es-
trangers demostra encara més la diversitat i la vitalitat de l’atractiu cultu-
ral de Torí. La Universitat del Piemont va atraure durant el curs 2007/2008 
4.578 estudiants estrangers, que constitueixen el 4,6% de l’alumnat total, 
el que suposa un increment de més del 17% respecte l’any anterior.

Regeneració de zones urbanes i revitalització de centres 
Barcelona ha estat a l’avantguarda dels intents de reutilitzar i revitalit-
zar espais urbans per a la nova economia. La inversió ha estat al centre 
del renaixement del cor de la ciutat. L’Ajuntament va començar a poc a 
poc, amb la inversió en espais públics degradats per tal de demostrar la 
seva capacitat per canviar la ciutat i per tornar la confiança en Barcelona 
tant als seus propis ciutadans com als seus inversors potencials. A par-

LSE Cities, London School of Economics, www2.lse.ac.uk/LSECities

Activitat econòmica a Munic: Indicadors clau l’any 2007

 Ciutat de Munic Metròpolis de Munic  Alemanya

 Valor afegit brut  70.030 64.875 51.530  
 per treballador 

 Taxa d’ocupació (%) - 83,9 74

 Taxa d’atur (%) 6,2 4,3 8,6

 % amb educació 23,60 30,8 24,3  
 universitària    

 Població (en milers) 1.312 4.313 82.218 

tir d’aquí, la inversió sostinguda en carrers, espais verds, noves oficines, 
hotels i cases va servir de base per a l’arrelament de la nova economia 
del coneixement a Barcelona. En el cas del districte de la innovació 22@
Barcelona, per exemple, l’objectiu ha estat crear una nova àrea central 
a Barcelona, on la densitat, la connectivitat i la combinació de la trama 
urbana es veiés com un valor clau en el desenvolupament de les noves 
forces econòmiques en els sectors intensius en coneixement, com ara el 
disseny, els media i les TIC.

El Pla Mestre del 1995 i el Pla Estratègic del 2000 van permetre que l’an-
tiquada artèria industrial de Torí i el ferrocarril que travessa el centre de 
la ciutat poguessin ser reclamats per a nous usos. La «Spina Centrale» i 
quatre terrenys industrials abandonats es van reconvertir en barris d’ús 
mixt i es van unir a la trama urbana a través de noves infraestructures de 
transport. Des de mitjans de la dècada de 1990, s’han invertit 2.450 mili-
ons € de capital públic i privat en la regeneració de la trama urbana de 
Torí, amb especial èmfasi en la infraestructura del transport. Com a re-
sultat, ara Torí té una línia de metro, un tren d’alta velocitat que uneix la 
ciutat amb Milà, espais verds i públics compartits i nous centres culturals 
i de recerca. Avui dia, les antigues zones industrials són la llar de noves 
institucions i empreses, com ara els centres d’investigació i formació de 
disseny i enginyeria del Politecnico di Torino, General Motors, Volkswagen 
i el gegant automobilístic xinès JAC, i d’importants organitzacions interna-
cionals, com l’Organització Internacional del Treball, la Fundació Europea 
de Formació, l’Institut Interregional de les Nacions Unides per a Investi-
gacions sobre la Delinqüència i la Justícia i l’Escola Superior del Personal 
de les Nacions Unides. Els serveis culturals i històrics de Torí, entre ells el 
Museo Egizio i la Mole Antonelliana, també s’han renovat i promogut, com 
a part d’un esforç mes extens per tornar a descobrir la ciutat i les activitats 
en llengua vernacla de la regió i les indústries culturals i creatives.

Iniciatives de marca i construcció de la identitat metropolitana
Per tal de millorar la imatge internacional de Torí i posar en marxa la 
seva internacionalització en nous sectors econòmics, les autoritats mu-
nicipals van decidir promoure Torí com a seu de megaesdeveniments, 
incloent-hi esdeveniments esportius internacionals i esdeveniments de 
promoció amb temàtiques sectorials. Els Jocs Olímpics d’hivern es van 
celebrar a Torí el 2006, i van tenir un efecte catalitzador sobre la inversió 
en infraestructura de la ciutat i el desenvolupament de nous sectors eco-
nòmics. Després dels Jocs Olímpics, Torí va aconseguir guanyar el títol 
de Capital Mundial del Llibre (juntament amb Roma) el 2006 i de Capital 
Mundial del Disseny el 2008 (una denominació conferida pel Consell In-
ternacional de Societats de Disseny Industrial) i continua albergant esde-
veniments esportius internacionals i fires de “slow food”, com el Salone 
del Gusto i Terra Mare.
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Seül desitja convertir-se en una ciutat atractiva a nivell mundial i, per 
aconseguir-ho, l’actual alcalde, Oh Se-Hoon ha donat a Seül el títol de 
«l’ànima d’Àsia» i ha posat en marxa una «Política de Ciutat Creativa». 
Els projectes i les iniciatives creatives i de disseny, com ara el Districte 
de la moda Dongdaemun, de Zaha Hadid i el Districite de negocis inter-
nacionals Yongsan, de Daniel Liebskind, han donat lloc a les denomina-
cions de Seül per la UNESCO com a Ciutat del Disseny el juliol de 2010 i 
Capital Mundial del Disseny el 2010. Seül també ha organitzat una sèrie 
de conferències mundials, incloent-hi la Cimera del Clima a les Grans 
Ciutats C40 l’any 2009 i, més recentment, les cimeres del G-20 i G-8 el 
novembre del 2010.

Barcelona ha estat desenvolupant i promovent la seva marca a nivell in-
ternacional al llarg dels darrers 30 anys. Des de la revitalització urbana i 
la mobilització de l’orgull cívic de l’època dels Jocs Olímpics, Barcelona 
ha intentat més recentment treure profit de la seva marca de diverses 
maneres. El consorci Turisme de Barcelona, es va crear per desenvo-
lupar un programa de promoció turística per a la ciutat, mentre que 
l’organisme de comerç, Fira de Barcelona, va tractar d’impulsar el per-
fil de Barcelona com a destinació de negocis. Es van crear plataformes 
estratègiques per promoure el creixement dels sectors prioritaris i per 
atraure empresaris estrangers i inversió estrangera. Segons l’OCDE, la 
marca Barcelona és «universalment acceptada i promoguda per totes les 
organitzacions clau i és clarament un missatge unificador» (2009, p. 40). 
Per tant, a més d’atreure turistes, empreses i inversors, es pot consi-
derar que la marca Barcelona té un efecte mobilitzador dins la pròpia 
Barcelona. A través de plataformes com el Barcelona Economic Triangle, 
s’està millorant la marca Barcelona tant a l’àrea metropolitana com a la 
regió de Catalunya en general.

Suport a l’atracció i retenció de talent
Prenent com a base l’impuls donat a la reputació internacional de Barce-
lona com a conseqüència dels Jocs Olímpics de 1992, es van crear pla-
taformes estratègiques per atraure empresaris estrangers, investigadors 
i inversors a Barcelona i Catalunya. Algunes d’aquestes plataformes són 
«Invest in Catalonia», l’organisme de promoció internacional de la Gene-
ralitat de Catalunya, i «Do it in Barcelona», la plataforma de promoció de 
Barcelona Activa.

Munic és una ciutat amb una forta identitat històrica. Els seus líders sem-
pre han utilitzat el seu espectacular paisatge natural i l’alta qualitat de la 
vida com a mitjans per retenir els treballadors qualificats i les seves fa-
mílies. L’estat i l’àrea metropolitana també inverteixen sumes importants 
en serveis públics d’alta qualitat, particularment en l’educació, tant a les 
escoles com als centres d’educació superior i formació professional. Un 
tercer pilar és la inversió en infraestructura clau: la ciutat ha desenvolupat 
un nou aeroport i va ampliar la seva xarxa de metro i ferrocarril.

L’eix Milà-Torí («MI-TO») ja s’ha encomiat com una marca que ha per-
mès a Torí d’atraure treballadors altament qualificats, fins i tot de Milà; 
Torí promou la seva alta qualitat de vida i el fet que «més petit» significa 
«més habitable» per tal d’atraure aquests treballadors. Contràriament 
a les expectatives inicials, el tren d’alta velocitat entre les dues ciutats 
s’està convertint lentament en un avantatge competitiu per a Torí.

Impacte global de l’estreta relació entre el capital humà i les 
ciutats atractives i distintives  
Cadascuna de les nostres quatre àrees metropolitanes posseeix al seu 
interior un nucli potent i eficaç i, en tots els casos, el centre de la ciutat 
és l’àncora de la zona metropolitana. Des d’una perspectiva de capital 
humà, encara que hi ha institucions difoses per tota l’àrea metropolitana, 
el centre de la ciutat alberga la major part de les universitats, escoles 
especialitzades i instituts i és el centre del sistema del capital humà en 
cada àrea metropolitana.

Les universitats i altres institucions s’estan internacionalitzant i espe-
cialitzant cada cop més. Atreuen talent internacional i es comprometen 
cada vegada més amb el món del comerç en múltiples nivells. Aquests 
sistemes de capital humà serveixen tant per a produir personal qualifi-
cat com per a atraure’l des de l’exterior. Se sustenten en l’augment dels 
mercats de mà d’obra i l’alta qualitat de vida que proporcionen la combi-
nació d’ocupació i opcions de qualitat de vida que els treballadors mòbils 
cerquen. Al seu torn aquests mercats de treball més forts han estimulat 
i encoratjat la vida al centre de la ciutat i la regeneració urbana, cosa 
que contribueix encara més a millorar la qualitat de vida i a enfortir el 

Activitat econòmica a Barcelona: indicadors clau l’any 2007

  Província Barcelona Catalunya  Espanya

 Valor afegit brut (*) 88.162 133.775 716.630  
  (74,1% de Catalunya) (18,7% d’Espanya)

 Valor afegit 36.244 36.201 34.742  
 per treballador (E)

 Taxa d’ocupació (%) 74,2 75,8 67,4

 Taxa d’atur (%) 6,6 6,5 8,3

 Població (en milers) 5.332 7.085 44.475  
  (75,3% de Catalunya) (15,9% d’Espanya)  

Font: Cambridge Econometrics i Idescat
LSE Cities, London School of Economics, www2.lse.ac.uk/LSECities
(*) preus 2000, en milions e
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capital humà i les estratègies d’atracció de talent de les àrees metropo-
litanes. Aquestes estratègies també s’han vist reforçades pel creixement 
del turisme urbà, que ha donat suport a la inversió en cultura, esbarjo i 
qualitat de les opcions d’oci i estil de vida.

A través de les seves diverses iniciatives per vincular el capital humà a 
les ciutats atractives i distintives, les nostres quatre àrees metropolitanes 
ara compten amb una força laboral més competitiva i més ben qualifica-
da, amb un conjunt bàsic de competències, tant en produccions i serveis 
tradicionals com emergents. La superior qualitat de vida ha actuat com 
un imant per atreure el talent internacional i les empreses innovadores.
 

6. Economia verda, eficiència dels recursos i descarbonització.

Informació general  
Cadascuna de les nostres àrees metropolitanes ha entès l’oportunitat 
única que representava l’evolució cap a una economia verda i la combina-
ció de la sostenibilitat del medi ambient amb noves oportunitats de ne-
goci, la creació d’ocupació i una economia metropolitana més resistent. 
S’observen tres papers fonamentals:

1. Els governs locals, regionals i nacionals han de crear un marc polític 
fort i invertir en energia verda i transport verd per a les seves àrees me-
tropolitanes, assentant-les en un pla de l’energia més sostenible i se-
gur, descarbonitzant els viatges i invertint en una economia de futur més 
competitiva.

2. Els governs locals i regionals han d’identificar, treballant en conjunt 
amb institucions empresarials i de recerca, els sectors de l’economia 
verda en els quals les seves àrees metropolitanes poden especialitzar-se 
i competir, i enfocar la política i les inversions en aquests sectors per tal 
d’impulsar la innovació i aconseguir l’avantatge de prendre la iniciativa.

3. Els governs de les àrees metropolitanes han de destacar els principis 
de desenvolupament de ciutat compacta en els processos de planifica-
ció estratègica (espacial), per tal de maximitzar els beneficis econòmics i 
ambientals de la seva forma urbana.

Les nostres quatre àrees metropolitanes s’han animat a fer la transició 
cap a una economia verda a través de múltiples iniciatives i incentius, 
però el més important ha estat el canvi radical en l’opinió pública en fa-
vor d’una vida i uns sistemes amb molt menys carboni, i una presa de 
consciència en les empreses del potencial de creixement dels productes 
i processos de les «tecnologies netes». En molts casos, aquestes inici-

atives encara no estan operant a escala, ni són totalment eficaces. No 
obstant això, hi ha hagut alguns èxits notables, alguns dels quals es des-
criuen a continuació, en relació amb les quatre àrees metropolitanes.

Inversions a llarg termini i un marc polític sòlid per impulsar l’energia verda
Les tarifes incentivadores d’Alemanya han desencadenat nivells sense 
precedents d’inversions en energia renovable, que els mateixos objec-
tius ambiciosos en matèria d’energies renovables de Munic han fomen-
tat encara més. Els objectius a llarg termini del Govern de la ciutat de 
Munic són aconseguir una reducció de les emissions de carboni, l’any 
2050, d’un 80% per càpita (des del nivell de 1990) i extreure tot el seu 
subministrament d’energia de fonts renovables per a l’any 2025. Si bé 
la reducció de les emissions de carboni és una política de protecció del 
clima explícita, la transició cap a les energies renovables també intenta 
evitar la dependència del monopoli rus del gas. La capacitat d’establir 
objectius polítics per la seva companyia de serveis públics de propietat 
pública (SWM) permet a la ciutat assolir aquests objectius. Al seu torn 
aquests objectius impulsen la internacionalització de l’ SWM en el seu 
intent d’explotar una àmplia gamma de fonts d’energia renovables en els 
llocs més adequats (l’energia solar a Espanya i l’energia eòlica al Reg-
ne Unit, entre d’altres). Mitjançant l’associació amb empreses del sector 
tecnològic com Siemens, altres companyies de serveis públics i socis lo-
cals en aquests països, l’SWM està amplificant la seva capacitat com a 
proveïdor d’energia renovable. Aquest procés d’aprenentatge pot donar 
lloc, més que no pas a un cas d’exportació de tecnologia, a la «importa-
ció» d’innovacions en tecnologia verda cap a la regió de Munic i la seva 
retroalimentació en els processos locals d’innovació.

En relació a Barcelona s’han elaborat, a més de les polítiques nacionals 
del Govern espanyol sobre les tarifes incentivades per a les energies re-
novables, plans d’energia a nivell metropolità i regional. La iniciativa clau 
del pla energètic de Barcelona va ser una Ordenança Solar Tèrmica, que 
exigia que tots els edificis nous i els sotmesos a reformes importants per 
tal d’incloure-hi fonts d’energia solar, proporcionessin el 60% del submi-
nistrament d’aigua calenta. Aquesta va ser la primera Ordenança Solar 
Tèrmica presentada per un municipi Europeu i, des de llavors, ha estat 
ràpidament introduïda en les legislacions catalana i espanyola i ara s’es-
tà replicant en més de 20 ciutats espanyoles. Fins ara, l’Ordenança Solar 
Tèrmica de Barcelona ha conduït a un increment de deu vegades en la 
quantitat de metres quadrats dedicats a captar energia solar tèrmica (en 
termes de llicències demanades) a Barcelona. L’èxit de la mesura s’ha 
associat amb la forma en què es va desenvolupar mitjançant el treball 
associatiu, la contribució tècnica i el desenvolupament de coneixement/
competències. A més, s’han inclòs iniciatives d’energia renovable en els 
principals nous desenvolupaments a Barcelona, com l’estació urbana 
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d’energia solar del Fòrum 2004 (10.700 m2 d’energia fotovoltaica), el sis-
tema de calefacció i refrigeració del districte i els edificis energèticament 
eficients. El Pla Català d’Energia 2006-2015 inclou l’objectiu d’augmentar 
el percentatge de consum d’energia primària procedent d’energies reno-
vables des del 2,9% el 2003 al 9,5% el 2015, i el de generació d’electricitat 
al 24,0% el 2015, a través d’un programa de treball que inclou la creació 
d’instituts de recerca energètica i el desenvolupament d’un pla industrial 
per al sector de tecnologia energètica.

Enfocaments per a la promoció de l’economia verda per tal de  sostenir 
el creixement econòmic i la creació d’ocupació
A Torí, Fiat ha produït i venut el Fiat 500, un petit cotxe de disseny retros-
pectiu que ha tingut un gran èxit i que s’ha tornat molt popular a tot el 
món, que té les emissions de carboni més baixes de qualsevol cotxe de la 
seva classe. A més, molts dels antics proveïdors de Fiat s’han traslladat 
a nous sectors, inclosos els serveis ambientals. Per exemple, Sicme Mo-
tori va començar fa poc a produir minimàquines d’energia eòlica, Golden 
Car ara també produeix contenidors de reciclatge i Simpro ara opera en 
els sectors ferroviari i de reciclatge de pneumàtics.

De cara al futur, els líders de Munic se centren en dos camps principals 
del desenvolupament econòmic. El primer és l’«e-mobility», un conjunt 
d’activitats que inclouen els vehicles de baixa emissió de carboni i els 
elèctrics, xarxes elèctriques de cotxes i la propera generació de trens 
d’alta velocitat. El segon és la «infraestructura del futur»: la ciutat aspira 
a tenir un subministrament d’electricitat 100% renovable el 2025, i l’SWM 
està desenvolupant una xarxa de fibra òptica ultra-ràpida en previsió de 
la demanda futura per part de comerços i habitatges.

Munic ha estat operant l’anomenat «Programa d’Estalvi Energètic» des de 
finals de la dècada de 1980. Dóna suport a les inversions privades en mesu-
res d’estalvi d’energia, per exemple amb la instal·lació d’aïllament d’última 
generació en els edificis residencials. Aquest programa no només contribu-
eix a reduir la petjada de carboni de la ciutat, sinó també a donar suport a 
les empreses locals i a la creació d’ocupació. Els esforços per promoure la 
producció local d’energia solar a través de la nova «Solarinitiative München» 
(Iniciativa solar de Munic), són factibles només en el context del Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (la Llei alemanya de les Fonts renovables d’energia), 
una política en vigor des de 2000 que garanteix als productors d’energia re-
novable unes tarifes incentivades fixes durant un període de 20 anys.

Una de les agrupacions de projectes en el Barcelona Economic Trian-
gle és al Parc de l’Energia, un parc de 25.000 m2 que reuneix centres 
d’ensenyament, centres de R+D i empreses del sector de l’energia. El 
nou parc també inclou Fusion for Energy, una nova agència europea que 
supervisarà i coordinarà un projecte de col·laboració internacional per al 
desenvolupament de la fusió nuclear.

Ampliació de la infraestructura de transport ecològic 
A Barcelona, la connexió a la xarxa espanyola de trens d’alta velocitat ha 
reduït la necessitat de transport aeri entre Barcelona i Madrid, dismi-
nuint la intensitat de les emissions de carboni dels viatges nacionals a 
tot Espanya. De manera similar, és probable que la connexió ferroviària 
d’alta velocitat a França prevista també redueixi la necessitat dels viatges 
aeris des de i cap a Barcelona. Altres exemples de la inversió de Barce-
lona en les infraestructures de transport verd inclouen l’actual expansió 
de la seva xarxa de metro per a incloure una nova línia, principalment 
subterrània, de 47,8 km, l’ampliació de la seva xarxa de tramvies i la in-
troducció del projecte de lloguer de bicicletes «Bicing».

Torí també ha invertit en una línia de metro i una connexió amb tren d’al-
ta velocitat a Milà, generant beneficis tant ambientals com econòmics 
per a la ciutat i la regió. La mobilitat sostenible i les TIC també han estat 
impulsades pel crucial paper d’intermediari entre el sistema polític de 
Torí i el mercat que han exercit les fundacions bancàries de Torí Compag-
nia di San Paolo i Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (Fundació Cai-
xa d’estalvis de Torí), que han accelerat la innovació en ambdós sectors.

Els governs d’Incheon, Seül i la província de Gyeonggi, han col.labo-
rat per establir un sistema d’autobusos de trànsit ràpid (BRT, Bus Ra-
pid Transit) a la Regió metropolitana de Seül, que circulen per la ciutat 
de Seül, la ciutat d’Incheon i parts de la província de Gyeonggi. Això se 
suma a l’extens sistema de metro subterrani que s’estén des del centre 
de Seül cap a l’exterior (cap a la Regió Metropolitana). Més recentment, 
Kim Moon-soo, el governador de la província de Gyeonggi, a la regió me-
tropolitana de Seül, advoca fermament per la construcció del GTX (el 
sistema metropolità de Seül de trens d’alta velocitat) encapçalada pel 
Govern central. El governador anuncia activament el GTX com una veri-
table revolució del transport verd, la qual cosa millorarà la competitivitat 
mitjançant la resolució dels problemes crònics de congestió del trànsit 
de la regió metropolitana de Seül, al temps que reduirà les emissions al 
medi ambient.

Compromís de planificació estratègica (espacial) per avançar en el de-
senvolupament d’una ciutat compacta i per a la integració de l’ús del 
sòl, el disseny urbà i el transport
Barcelona ha creat nous centres urbans vinculats a nous centres de trans-
port, com el districte de la innovació 22@Barcelona, en un intent de maxi-
mitzar els beneficis econòmics i ambientals de la seva forma urbana com-
pacta i mixta. A escala metropolitana i regional, les polítiques d’ordenació 
del territori i de desenvolupament del terreny continuen emfatitzant el mo-
del de ciutat compacta, amb el suport de les infraestructures de transport 
necessàries i, en particular, les xarxes ferroviàries i de metro.
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El paradigma «compacte, urbà i verd» de Munic ha permès el desenvolu-
pament d’un sistema de transport verd eficient i d’una millor qualitat de 
vida. El reaprofitament de zones industrials abandonades a la ciutat en 
va incrementar la densitat i ús mixt, va conduir a millorar l’accessibilitat 
local i l’accés al transport públic i va ajudar a promoure el senderisme i 
el ciclisme. La connectivitat del transport públic és fonamental dins de la 
regió metropolitana, que no consisteix simplement en Munic i la seva pe-
rifèria, sinó que inclou un segon grup d’altres ciutats dins d’una distància 
de 60-80 km. Els líders de la regió metropolitana no només han connec-
tat Munic amb el seu interior amb un transport més ecològic, sinó també 
amb el seu més ampli context nacional i internacional a Europa Central. 
Hi ha hagut una sèrie d’inversions que han estat decisives, inclosos el 
sistema de ferrocarril urbà de 1971 i les línies millorades de ferrocarril 
que uneixen Munic amb la xarxa ferroviària d’alta velocitat d’Alemanya a 
través d’Augsburg i Ingolstadt.

A Seül, on la densitat de població exerceix una gran pressió sobre el sòl, 
s’ha usat la regeneració urbana per reciclar sistemàticament sòl urbà 
contaminat i per millorar l’entorn físic i natural. La Ciutat dels media di-
gitals, a Seül, és un projecte de reurbanització liderat pel govern local 
que reutilitza una zona propera a un antic abocador, al sud del riu. La 
ciutat hi està construint nous edificis per albergar noves indústries de 
les TIC i empreses de serveis relacionades. D’altra banda, com s’ha es-
mentat anteriorment, el projecte de paisatge i restauració del riu Che-
onggyecheon al centre de Seül ha reduït la congestió i ha proporcionat un 
agradable passeig de vianants de 5,8 km de llarg a la part més concorre-
guda de la ciutat des Gwanghwamun, al bell mig de l’est de Seül, fins a 
Dongdaemun (la porta Est).

El pla mestre de 1995, el primer de Torí en 50 anys, va proporcionar una 
base des de la qual Torí podria ser reconfigurat per tal de donar un millor 
suport a les aleshores incipients diversificació econòmica i reorientació, 
passant de ser una ciutat monocèntrica, centrada al voltant de les fà-
briques de Fiat, a una metròpoli més densa, amb millors connexions i 
policèntrica.

Font: Eurostat, 2007 i Istat, 2007.
LSE Cities, London School of Economics, www2.lse.ac.uk/LSECities

Activitat econòmica a Torí: indicadors clau l’any 2007

  Província de Torí Regió Piemont Itàlia

 PIB per càpita (euros)  28.800 28.600 26.000

 Taxa d’ocupació (%) 64 64,9 58,7

 Taxa d’atur (%) 4,7 4,2 6,1

 Població (en milers) 2.248 4.352 59.131 

Impacte global de l’economia ecològica, l’eficiència de recursos i la 
descarbonització
En augmentar la seva eficiència energètica i la seva capacitat per ge-
nerar energia més neta, les nostres àrees metropolitanes han enfortit 
la seva capacitat de recuperació en un mercat (d’energia) mundial cada 
vegada més volàtil. Tot i que tot just comencem a conèixer les dades 
sobre l’impacte de les polítiques d’economia ecològica en el rendiment 
econòmic general i la creació d’ocupació, les experiències de les quatre 
àrees metropolitanes suggereixen que l’adopció de mesures en una sèrie 
d’iniciatives verdes i de baix consum de carboni pot sens dubte ajudar a 
sostenir l’ocupació, fer créixer nous mercats per a les empreses i millo-
rar la qualitat de vida de les pròpies àrees metropolitanes.

7. Observacions finals

Les àrees metropolitanes de la UE i Àsia han après molt de les àrees me-
tropolitanes dels EUA en els darrers 50 anys sobre la importància d’un 
lideratge capaç de la ciutat i el desenvolupament econòmic centrat en les 
empreses. A mesura que ens acostem a la propera economia urbana, les 
àrees metropolitanes europees i asiàtiques han desenvolupat pràctiques 
pròpies que poden millorar el coneixement global sobre la manera de re-
alitzar plenament el potencial de la plataforma metropolitana per acon-
seguir el progrés econòmic i complir amb altres objectius importants.

Les nostres quatre àrees metropolitanes a la UE i Àsia han seguit les 
seves diferents iniciatives a través d’un enfocament integrat, l’adopció de 
mesures en tots cinc fronts i embarcant-se en un camí cap a l’èxit a llarg 
termini. Aquests cinc ingredients han estat:

1. Un govern actiu, alineat i intencional, amb col·laboracions entre les 
institucions i el sector privat;

2. La internacionalització i el posicionament i el comerç a nivell mundial;

3. L’economia del coneixement, l’esperit empresarial basat en la innova-
ció i la modernització de la indústria manufacturera;

4. Una estreta relació entre el capital humà i les ciutats atractives i dis-
tintives; i

5. Una economia verda, l’eficiència dels recursos i la descarbonització.
Les experiències de Munic, Barcelona, Torí i Seül durant els últims 30 
anys ofereixen pistes importants a les àrees metropolitanes dels EUA 
que intenten desenvolupar la seva propera economia urbana. Els casos 
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estudiats de la sèrie de la LSE Cities suggereixen que les àrees metro-
politanes que desenvolupin mètodes actius, alineats i integrats (l’enforti-
ment de la seva posició internacional, promoció de la diversificació i reo-
rientació econòmiques, inversió en la qualitat de vida i de lloc per produir 
i atraure capital humà, i transició cap a una economia verda) es veuran 
recompensades en el futur.
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