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Presentació

El present número de BARCELONA.ECONOMIA ens informa de

l'evolució del tercer trimestre del 1993 i ens ofereix un avanç
del que ha estat aquest any 1993 en el seu conjunt. Un any difí
cil, un any de crisi econòmica que, afortunadament, acaba millor
del que va començar. En efecte, en els darrers mesos de l'any
observem que el creixement de l'atur es desaccelera i que diver
sos indicadors ens assenyalen que potser ja hem tocat fons i co
mencem a recuperar-nos.

Voldria destacar, dins del conjunt d'anàlisis de la conjuntura
que presentem, una monografia sobre L'evolució de l'atur a

Barcelona i àrea metropolitana. Desgraciadament, aquestes da
des són en aquests moments importants i d'actualitat. Convé,
doncs, fer un esforç per conèixer en profunditat les diverses
fonts de dades, la seva representativitat relativa, i saber inter
pretar bé les xifres de què disposem. Aquest text pretén contri
buir a clarificar conceptes i tendències.

En aquest número 20 de la nostra revista presentem, també,
unes altres tres monografies.

La primera d'elles reprodueix la conferència que vadictar el
13 d'octubre del 1993 al Saló de Cent de l'Ajuntament el presti
giós professor barceloní de la Universitat de Harvard, Andreu
Mas-Colell, sobre L'economia de les ciutats, en ocasió del lliura
ment dels Primers Premis Barcelona economia. És una reflexió
d'extraordinari interès sobre la raó de ser de les ciutats: sobre el
seu diferencial positiu tant des del punt de vista convivencial
com des del punt de vistaproductiu. És una anàlisi sobre el va
lor delfons de comerç que representen les ciutats, sobre l'aire
de les grans urbs. Finalment, el conferenciant s'interroga sobre
si és preferible una estratègia d'especialització o de diversifica
ció pel que fa a una ciutat desenvolupada i moderna. És, en
suma, una mirada fresca i profunda alhora sobre un assumpte
poc analitzat encara pel pensament econòmic.
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La segona monografia recull la conferència del professor de la
Universitat de Barcelona Ezequiel Baró sobre La demanda de
serveis a les empreses a la regió metropolitana de Barcelona,
dictada a ESADE el 9 de novembre del 1993, en el curs de les
Primeres Jornades Tècniques Barcelona economia. Aquest text
resumeix l'essencial de l'estudi realitzat pel Centre d'Estudis i
Planificació a comanda de laDiputació de Barcelona, laManco
munitat de Municipis i l'Ajuntament de la ciutat. Avalua l'evo
lució de l'oferta i de la demanda d'aquests serveis a la nostra

àrea geogràfica i n'estima el futur, assenyalant les oportunitats i
els riscs que s'ens obren en aquest sector cabdal per al nostre
desenvolupament econòmic.

En la tercera monografia, anomenada Barcelona More Than
Ever: La promoció econòmica internacional de Barcelona, jo
mateix resumeixo l'estat de la reflexió i de l'actuació sobre la
promoció exterior de la ciutat. Recullo els objectius que s'han
proposat a la Comissió corresponent del Pla Estratègic, i descric
de forma resumida les principals campanyes en marxa en els
sectors immobiliari, logístic, universitari, turístic, financer o sani
tari. També assenyalo quin vol ser el paper de l'Ajuntament en
aquesta nova fase.

Tresmonografies que aporten elements per a un mateix ob
jectiu: com posicionar millor la nostra ciutat dins l'economia
global.

Manuel Ludevid
Editor
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Monografia 1
L'economia de les ciutats
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Universitat de Harvard i
Universitat Pompeu Fabra



•



L'economia de les ciutats

Conferència pronunciada el 13 d'octubre de 1993 a l'Ajunta
ment de Barcelona, amb ocasió del lliurament dels primers pre
mis Barcelona economia.

Sr. Alcalde,
Regidors,
Distingits membres del jurat,
Senyores i senyors,
Amics

1. Introducció

La persona a qui heu demanat que us acompanyi avui en el
lliurament d'aquest guardó, és una persona que no s'ha pogut
estar de parlar a la Sala dels Cent Jurats, oportunitat aquesta
que us agraeix molt de debò, però que no és un especialista so
bre la ciutat de Barcelona i que, per acabar-ho d'adobar, és un
economista teòric, és a dir que viu als núvols. M'hauré doncs de
limitar a observacions molt generals sobre les ciutats com a fe
nomen econòmic. Us prego que les modestes, i més aviat evi
dents, idees que us comentaré no les interpreteu en clau barce
lonina. Haureu de reconèixer que encara que de l'economia de
la ciutat de Barcelona pretengués saber-ne algunes coses, fóra

molt imprudent, vista l'audiència que m'envolta, fer-ne d'aques
tes coses el tema d'avui.

Des del punt de vista econòmic, la ciutat ha estat estudiada
intensament pels historiadors (el clàssic aquí ésPirenne [1925]) i
també pels experts en els múltiples aspectes de la seva orga
nització: urbanistes, hisendistes locals, tècnics del transport, etc.
Però, en canvi, no ha estat gaire l'objecte de la reflexió general
dels economistes. En preparar aquestes paraules, per exemple,
em vaig acostar a diverses no del tot dolentes— llibreries de
Cambridge (el meu Cambridge vull dir) a fi i efecte de consultar
la bibliografia recent sobre el tema (les biblioteques, ai las, van
endarrerides). Vaig comprovar el que ja sabia: que ésmolt més
fàcil trobar discussions sobre la ciutat a la secció de sociologia o

a la secció d'urbanisme, sempre veïna de la d'arquitectura
això ja és ben significatiu— que no pas a la d'economia. I és que
la ciutat no acaba d'encaixar en la visió del món del pensament
econòmic tradicional. Les raons d'això potser s'aclariran a me

sura que vagi parlant. 0 potser no, perquè la meva intenció és
evitar tota discussió tècnica.

Un economista teòric ha de començar per fer una constatació
abstracta d'un fenomen obvi: la ciutat és una aglomeració huma
na. Aquest serà doncs el meu punt de partida. El fet d'ésser una
aglomeració és característica bàsica i comuna a tota ciutat. Es
poden trobar exemples d'aglomeracions que no són ciutats però
són exemples estranys i transitoris (camps de refugiats, fronts
militars i coses per l'estil). El cas normal és que una aglomera
ció humana generi una dinàmica interna d'organització que és,
al cap i a la fi, el que en diem ciutat.
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2. Per què hi ha ciutats?

Després de la constatació ve la pregunta sobre la qual ens en
tretindrem la resta de l'estona que serem plegats: per què hi ha
ciutats?

Per justificar-vos la pregunta i raonar-vos que no és de les

més tontes del món, us presentaré un punt de vista extrem, que
no comparteixo en absolut, i que suposo que ningú comparteix
de forma exacta. És una caricatura. Però és un punt de vista que
recull unapossibilitat teòrica i un pensament que potser s'ama
ga per darrera d'alguns dels plantejaments més ruralistes de
l'ecologisme contemporani.

Es tracta del següent: en teoria, existeix la possibilitat que la
ciutat sigui simplement un error immens, unaequivocació eco

nòmica tant més gran com més gran sigui la ciutat. El perquè
d'això el trobaríem, simbòlicament parlant, en una conseqüència
directa de l'aglomeració: la congestió. Les ciutats es formen i
creixen, diríem des d'aquesta òptica, perquè la ciutat és atracti
va pels de fora.El desplaçament a laciutat sempre és un guany
per al que s'hi desplaça; si no, no s'hi desplaçaria (o no s'hi que
daria si en fos nadiu).

Però la dinàmica d'aquest creixement és de natura similar al
que succeeix a l'exemple paradigmàtic de fenomen congestiu:
l'entrada d'automòbils a una carretera. Quan un automòbil més
entra a la carretera, és de segur que a tots els automòbils que ja
hi eren els tocarà d'anar més a poc a poc, i aquest dany social
aquesta «externalitat» en llenguatge tècnic és una consideració
que el conductor que acaba d'entrar no té en compte. El resul
tat serà un excés de tràfic i en el pitjor cas els automòbils acaba
ran anant, com aquell qui diu, xino-xano. Amb els residents
d'una ciutat passaria quelcom de similar. Cada habitant conside
rat individualment prefereix ésser a no ésser a ciutat però, a la
fi, el guany no és gaire substancial. Les ciutats tendiran a ésser

més denses i més grans, potser molt més denses i molt més

grans del que seria ideal, és a dir, del que tothom idealment vol
dria.

Aquesta visió de la ciutat és exagerada i és un fantasma que
vull esbandir ben depressa. És cert que en el mot «congestió»
podem resumir el cost econòmic del fenomen ciutat. Però també
és cert que davant d'aquest cost hi ha beneficis d'interacció que
són decisius i molt importants. Beneficis que són una força posi
tiva compensatòria de les forces negatives de la congestió. Em
permetreu que a efectes d'exposició classifiqui aquests beneficis
sota dues categories: la categoria convivencial i la categoria pro
ductiva. Per convivència vull dir tot allò que fa dels ciutadans
d'una ciutat un bé de consum per als altres ciutadans de la ciu
tat. A la categoria productiva incloc tots els aspectes que fan de
les ciutats un dels enginys més aclaparadorament productius que
l'evolució social ha generat. És en aquest fet productiu en el que
avui em concentraré. Però abans permeteu-me una estona per
reflexionar breument en torn de la categoria convivencial.
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3. El benefici «convivencial» de la ciutat

No es pot descartar a priori que la interacció humana a curta
distància tingui un efecte d'autoreforçament notable. 0, en llen
guatge més planer, que ens agradi viure plegats i, fins i tot, un
xic atapeïts. Viuríem a ciutats perquè així aconseguiríem l'objec
tiu de consumir-nos mútuament.

Hi ha d'haver quelcom d'això. Jo, personalment, sóc rata de
ciutat. Som molts a qui la interacció humana intensa de les ciu
tats ens estimula. Però em sembla que no som pas tots, i em fa
l'efecte que les inclinacions dels ciutadans són en aquest sentit
molt variades. Conec també molta gent que s'ofega a la ciutat i
que passen la setmana somiant en el cap de setmana fora ciutat.
M'inclino doncs a pensar que si bé la interacció convivencial és
sens dubte una força contrarestadora de la congestió, no és la
força més important amb aquest efecte. Ésmolt probable que la
clau d'aquest assumpte sigui més aviat la interacció productiva.

És interesant especular un moment sobre la influència de la

tecnologia en el fet «ciutat» a partir de l'anàlisi de l'equilibri
d'aquestes tres forces: congestió, convivència i producció. És
clar que, si res més canviés, l'aparició o l'abaratiment —que a

efectes pràctics és el mateix— de comunicacions de tot tipus
—des del transport aeri a les telecomunicacions— hauria
d'apuntar inexorablement cap a la descongestió de les ciutats.
Pel mateix preu podríem arribar al mateix nivell d'interacció
productiva, i gairebé també convivencial, sense una presència fí
sica tant a curta distància. Potser en lloc de ser jo avui aquí po
dria estar a casa meva, als voltants de Boston, i mitjançant un
sistema elaborat de pantelletes i de comunicacions electròniques
podríem aconseguir una atmosfera ben similar a la que ara te

nim aquí. Fer això de manera que fes prou goig seria ara encara

més car del que a mi em costa venir, però dintre d'uns quants
anys ja no ho serà. Totaixò, és clar, suposant que jo no derivés
una sensació de plaer pel fet d'ésser avui aquí i en aquesta sala,
hipotèsi que com ja sabeu és falsa. Cada vegada més és possible
viure en el cim d'una muntanya i estar en interacció constant

amb una multitud de gent. Repeteixo doncs: si les altres coses es

mantenen igual, aquest aspecte del progrés tècnic, el de les co

municacions, ens hauria de portar a la deconcentració de les ciu
tats, a aglomeracions més disperses.
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4. La influència de la tecnologia en el fet «ciutat»

Però les altres coses no es mantenen iguals. Si analitzem una

onada anterior de canvi tècnic, veurem que la tecnologia del
tren de tracció elèctrica, del telègraf, i, més endavant, de l'auto
mòbil i del telèfon local (no compto la del telèfon a llarga dis
tància que fins famolt poc ha estat una tecnologia cara) hauria
d'haver portat a efectes dispersadors similars molt pronunciats.
De fet, aquests efectes dispersadors hi foren, sobretot als
EEUU, pero no foren molt pronunciats (vegeu Mills i Tan,
1980). Potser el que va succeir és que aquests canvis en la tecno

logia de les comunicacions coincidiren —ara no ve al cas si per
casualitat o no— amb un increment molt gran de la població.
Els efectes dispersadors s'haurien atenuat i les grans àrees me

tropolitanes en foren el resultat.

Tampoc és el cas que els canvis tecnològics impliquin només
una banda de l'equació d'equilibri de forces. Si el cost de la con

gestió no varia, l'abaratiment de les comunicacions ha de portar
a ciutats més disperses. Però el canvi tècnic també té efectes po
sitius sobre el cost de la congestió. Una tecnologia, ja antiga,
que ha facilitat la formació d'aglomeracions és la del transport
vertical, és a dir, la de l'ascensor. A mi em sembla —potser és
una obsessió meva— que ens acostem a una època d'aparició o

de popularització, induïda per una davallada ràpida de costos,
de tecnologies facilitadores de la convivència densa i contrares
tadores per tant de l'impuls dispersador de les ciutats.

Per donar-vos un exemple: no és el mateix viure en un pis pe
tit però climatitzat que en un que no ho és. De fet, la tecnologia
de l'aire condicionat —relativament tan simple com la del as
censor, i que podria ser ben aviat, crec, tan de primera necessi
tat com les neveres elèctriques— pot fer tota la diferència del
món per a garantir l'habitabilitat i el futur de tants centres de
ciutats que en el seu dia, en èpoques de colonització espanyola a

Amèrica, o de colonització romana a Hispània, foren localitza
des en valls arrecerades. No m'estranyaria, però no ho puc asse

gurar, que aquesta tecnologia hagi estat important a l'hora de
facilitar els moviments de població de Nord a Sud als Estats
Units.

En resum, no m'atreveixo expressar una opinió ferma sobre
l'impacte de la tecnologia sobre el fenomen ciutat. Si em forcés
siu a expressar-ne una de no ferma, diria que les ciutats subsisti
ran de manera reconeixible. Però, és clar, potser això és només
una esperança: ja us he vingut a dir que permi un món sense

ciutats seria un món molt avorrit.

És hora de passar al tema central: el de la ciutat com a enginy
productiu.



5. La ciutat com a enginy productiu

La ciutat —la història ens ho diu— és una de les màquines
productivesmés potents que la humanitat ha inventat. No és

l'única; la fàbrica n'és una altra. Però les ciutats són molt anti
gues; les fàbriques, més recents. I, qui ho sap?, si una d'aquestes
institucions és transitòria és més probable que ho sigui la fàbrica
que no pas que ho sigui la ciutat.

Des d'un punt de vista estrictament lògic, una ciutat reclosa
en si mateixa i amb poca interacció externa no és impossible.
Pero no sembla que aquesta sigui, ni de lluny, la realitat de les
ciutats. És una característica del fet urbà que les ciutats interac
cionen profundament amb el seu entorn proper i llunyà. I la in
tensitat d'aquesta interacció, convé afegir, no esmanifesta no

més en l'aspecte quantitatiu sinó també en el qualitatiu. Com
que l'economia es regeix pel principi comptable de la partida
doble, sabem que, en un sentit molt general de valoració, el que
entra a la ciutat és igual al que en surt.

Però voldria suggerir-vos, estalviant-me els mil matisos que
caldria fer, que a cada moment del temps, el que exporta la ciu
tat és una mica més amunt en l'escala de la sofisticació cultural i

tecnològica que no pas el que importa. S'ha arribat a proposar,
per Jane Jacobs (1969), que en èpoques molt antigues l'agricul
tura fou inventada i exportada des de les ciutats. Sense pronun
ciar-me sobre això, el que és segur és que tradicionalment les
ciutats han importat productes agrícoles i han exportat serveis
comercials i productes industrials. Cada vegada més, les manu

factures industrials estan sent substituïdes per productes d'ela
boració més complexa, sovint idees. 0 productes culturals. I
tampoc això és nou. La ciutat d'Amberes al llindar del segle
xvü exportava sobretot (com sempre, exagero) Rubens i pro
ductes relacionats.

El cas de les ciutats polítiques és un xic més difícil de tractar.
Però crec que també, per regla general, es poden encabir en
l'esquema que us acabo de presentar, ja que penso que, en prin
cipi, caldria convenir que el proveïment de serveis i d'organitza
ció política és un producte econòmic més elaborat que, posem
per cas, el cultiu de l'arròs —encara que, tot cal dir-ho, estic se

gur que podríem trobar molts contraexemples a la proposició.

En síntesi, i que em perdoni el senyor Le Corbusier perman
llevar-li un mot, resumiria el que s'ha dit fins ara amb l'expres
sió que la ciutat és una aglomeració humana econòmicament
irradiant.

No em preguntaré ara de quina manera les forces econòmi
ques han dut a la formació i al desenvolupament de les ciutats.
No tindria res a afegir a les idees, comuns entre els economistes,
que posen l'accent en processos acumulatius i que porten a un

judici molt diferent pel que fa al fenomen ciutat en general i per
al que fa a les ciutats específiques en particular. Les primeres,
les ciutats en general, serien una conseqüència inevitable d'una

tendència històrica cap a l'increment de productivitat. Les sego
nes, les ciutats específiques, no respondrien a res mes profund,
en els seus orígens, que la casualitat i els accidents històrics.

Serà més interessant preguntar-se quines forces duen a la per
sistència de les aglomeracions, és a dir, de les ciutats, una vega
da que aquestes ja estan formadas. Segurament, dit sigui de pas
sada, una reflexiómés general ens conduiria a la conclusió que
les forces formadores, les forces consolidadores i les forces de

persistència estan totes relacionades i són del mateix tipus. Si
em fos permès un tractament tècnic—és a dir,si no me l'hagués
autoprohibit— seria l'hora de parlar d'externalitats i de rendi
ments creixents a escala i de suggerir-vos que és la presència
d'aquests elements el que fa difícil encaixar laciutat en els es

quemes habituals de l'economia, laqual cosa explica potser que
les seccions d'economia de les meves llibreries no tinguessin el
que cercava.

Però sigui com sigui, per la qüestió que ara ens preocupa, el
de la persistència de les ciutats, la constatació rellevant seria
que, per alguna raó, la utilització de factors de producció ésmés

productiva en el context ciutadà que fora d'ell. Es com si la ciu
tat afegís un plus de productivitat a l'esforç econòmic del seus
habitants. El tot ésmés que la suma de les parts. D'aquesta
substància misteriosa que multiplica la productivitat de l'esforç
econòmic en diré «el fons de comerç» de les ciutats.

A l'hora d'aprofundir en la natura d'aquest fons de comerç no

em puc estar de fer-ho, encara que sigui una mica d'esquitllen
tes, a partir d'un examen del que n'han dit els clàssics de l'eco
nomia. Un exercici sempre útil, parlem de ciutats o d'altres te

mes, és buscar el terme-clau, en el nostre cas la paraula «ciutat»,
en l'índex de La riquesa de les nacions, publicat al 1776 per
Adam Smith, i en el dels Principis d'economia, publicats al 1890
per Alfred Marshall (fóra bo també consultar Stuart Mill, però
no ho he fet). És interessant constatar,primer de tot, que els
dos insisteixen en la importància del que jo en el meu llenguat
ge n'estic dient el fons de comerç de les ciutats. Dit això, el trac
tament que n'ofereixen és diferent.
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6. La «terra» com a «fons de comerç» urbà: Adam Smith

Per a Adam Smith, que, bo és que ho recordem, publica al
1776, el fons de comerç està incorporat a la terra. ElCapítol IV
del llibre III de La riquesa de les nacions és dedicat a explicar
nos com «el comerç de les ciutats ha contribuït a la millora de
l'entorn agrícola». La idea d'Adam Smith és que les ciutats es

desenvolupen com a centres comercials, però que el comerç és
voluble, va i ve, i la pervivència i l'estabilitat d'una ciutat reque
reix que el fruit del comerç s'incorpori en quelcom de perma
nent i inamobible. Adam Smith no pot imaginar amb aquestes
qualitats altra cosa que la terra.No em puc estar de citar-lo di
rectament perquè Adam Smith, com és costum en ell, s'expressa
molt bé (la traducció és meva):

«El capital adquirit per un país (en el context podeu interpre
tar aquests «països» com a ciutats) és una possessiómolt precà
ria i incerta fins que alguna part d'ell no ha estat fixada i reali
tzada en el cultiu i la millora de les seves terres. S'ha dit molt
encertadament que un home de negocis no és necessàriament el
ciutadà de cap país en particular. Li és en gran mesura indife
rent des de quin lloc exerceix la seva activitat; i un disgust trivial
pot portar-lo a moure el seu capital, amb tota la indústria que
sosté, d'un país a un altre. No podem afirmar que cap part
d'aquest capital pertany a cap país en particular fins que no ha
estat estès, per així dir-ho, sobre el cos d'aquest país, ja sigui en
edificis, ja sigui en millores permanents de les seves terres»'.

El paràgraf continua donant exemples referits a Flandes i a
Llombardia. La discussió d'AdamSmith és ben perceptiva. Po
dríem discutir si realment el capital esmou per disgustos trivials
o si no ésmés racional del que això faria suposar. També la idea
que si els homes de negocis no són ciutadans de cap país en par
ticular. Penso que són més racionals del que l'exageració retòri
ca de Smith suggereix i també mes arrelats (ja sigui per senti
ment o per necessitat). Pero, compte, ja que si en el context del
paràgraf que us he citat és dar que Adam Smith consideraria
que racionalitat i arrelament serien virtuts, no hem d'oblidar
que Adam Smith s'ho mira des d'Anglaterra. Els factors de ra
cionalitat i d'arrelament poden no ser tan positius per a països i
ciutats no tan centralment situats. Pero, en fi, no ens estenguem
en aquesta disgressió.

1. «The capital, however, that is acquired to anycountry by commerce and manufactures,
is all a veryprecarious and uncertain possesion, till some part of it has been secured and
realized on the cultivation and improvements of its lands. A merchant, it has been said very
properly, is not necessarily the citizenof any particular country. It is in a greatmeasure in
different to him from what place he carries his trade; and a very trifling disgust will make
him remove his capital, and togetherwith all the industry which it supports, from one coun

try to another. No part ofit can be said to belong to any particular country, tul it has been
spread as itwere over the face of that country, either in buildings, or in the lasting improve
ments of lands.» (Adam Smith [1776], pg 444).
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7. L'«aire» de les ciutats com a «fons de comerç»:
Alfred Marshall

Si bé la discussió d'Adam Smith és molt instructiva, cal reco
nèixer que la seva idea del fons de comerç de les ciutats sinto
nitza poc amb elmón contemporani; està desfasada (encara que,
tot cal dir-ho, l'observació sobre els edificis és parcialment vali
da. N'hi ha prou amb passejar per una ciutat com Buenos Aires
per adonar-se del poder i, sobretot, la permanència del capital
immobiliari). Per trobar-nos amb una idea més moderna del
fons comercial, hem d'avançar cent anys i arribar a Marshall. Si
per a Adam Smith el fons comercial es fixava a la terra, per a
Marshall la clau de l'assumpte és a l'aire. Vegeu (traducció
meva):

«Quan una indústria ha triat una localització, és probable que
s'hi quedi molt de temps: així són d'importants els avantatges
que la gent d'un mateix ofici qualificat obtenen de ser veïns en

tre si. Els misteris de l'ofici deixen de ser misteris. És com si fos
sin a l'aire, les criatures els aprenen sense adonar-se'n. El bon
treball és apreciat, les invencions i les millores en maquinària,
en processos i en l'organització general dels negocis són discutits
contínuament: si algú desenvolupa una nova idea, d'altres la re

prenen i la perfeccionen i així sorgeixen noves idees. I oficis
subsidiaris i proveïdors apareixen i creixen a la vora, proveint
materials i components, organitzant el comerç i economitzant
els costos»2.

L'explicació de Marshall, ara sí, ens ressona i la reconeixem:
Marshall ens vindria a dir que el fons de comerç d'una ciutat és
bastit sobre el seu ambient comercial i el seu capital humà. Però
no és només això. En un diàleg imaginari, Smith podria encara
preguntar a Marshall: «Sí, molt bé, els temps han canviat i ara el
capital es pot incorporar als homes i no solament a la terra, però
em queda un dubte: la terra no és movible, mentre que els ho
mes, sí. Què em garanteix que aquest capital no es comportarà
com elmeu home de negocis sense pàtria, què el fixa a la ciu
tat?» Marshall té resposta (aquí caldria referir-se altra vegada al
concepte tècnicd'externalitat). L'ambient comercial i el capital
humà d'una ciutat és molt descentralitzat i és, sobretot, molt ric
en complementaritats. El fons de comerç d'una ciutat ben for
mada rau en l'entrellat interactiu del seu capital humà, en l'aire
de la ciutat. Els portadors d'habilitats específiques s'atreuen en

tre si i es recolzen mútuament d'una manera que fa difícil que
l'estructura global trontolli pel flux i reflux de les decisions indi
viduals. Aquestes serien en definitiva les raons de la fermesa in
herent de les ciutats. És una concepció econòmica del fet ciutat
que, m'atreveixo a pensar, cent anys després manté la seva vali
desa bàsica.

Ara passaré a l'examen d'un dilema: el de la ciutat diversifica
da versus la ciutat especialitzada.

2. Marshall [1920], pg. 271. En anglès: «When an industry has thus chosen a locality for
itself, it is likely to stay there long: so great are the advantages which people following the
same skilled trade get from near neighbourhood to one another.The mysteries of trade be
come nomystery; but are as itwere in theair, and children leam many of them uncons

ciously. Good work is rightly appreciated, inventions and improvements in machinery, in
processes and the general organization of the business have their merits promptly discussed:
ifone man stats a new idea, itis taken up by others and combined with suggestions of their
own; and thus itbecomes the sources ofnew ideas, and presently, subsidiary trades grow up
in the neighbourhood, suppying itwith implements and materials, organizing its traffic, and
in many ways conducing to the economy of its material».
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8. Ciutat diversificada o ciutat especialitzada?

El fons de comerç és element clau en el manteniment de la
salut econòmica de les ciutats, en la seva permanència. Però ara

voldria ser més mesurat i complicar-vos el panorama. Voldria
subratllar que les ciutats tenen dues limitacions estructurals que
els són intrínseques. La primera és que laciutat és quasi per de
finició territorialment limitada. La segona és que la ciutat viu en

un món que és canviant i s'obre a un futur que és incert.

La limitació territorial de la ciutat és descriptivament evident
però val la pena reblar el clau i anar una mica més al fons de la

qüestió. Hi ha una diferència important entre una ciutat i una
regió (estic quasi per dir entre el concepte de ciutat ideal i el de
regió ideal). Si una bona dosi d'exageració ens és permesa, po
dríem argumentar que les regions són la seva geografia, que son

fruit, per exemple, dels rius que les travessen o dels serrats i

mars que les envolten. De la ciutat, sobretot d'una ciutat en par
ticular, no ho podríem dir, això.

La ciutat és una construcció humana de dalt a baix. Elimineu
la gent, i la vall del Nil continua sent la vall delNi!, a l'espera
potser de nous pobladors, pero si hi treieu la gent, la ciutat des
apareix. És cert que és impossible pensar en Venècia sense Ila
cunes i aiguamolls, però Venècia no la van fer els aiguamolls, la
va fer la gent malgrat els aiguamolls (vegeu Norwich, [1989]).

Hi ha aquí doncs, potser, base per una presumpció que les

ciutats són més fràgils que les regions perquè pateixen pitjor les
discontinuïtats. Parlo, és clar, del ritme glacial dels segles (l'ago
nia de Venècia va durar com a mínim tres-cents anys). No m'a
treveixo a dir més. Si fos un economista empíric, investigaria
—potser ja ho ha investigat algú— si la variabilitat econòmica
de les ciutats és més gran o més petita que la variabilitat econò
mica de les regions. La presumpció—la hipotesis nul.la, que
se'n diria tècnicament— és que la fluctuació és més gran a les
ciutats, però realment no ho sé.

La segona limitació intrínseca de les ciutats és que estan abo

cades a un futur incert. Com sempre, la medecina contra la in

certesa és la diversificació. La pregunta és doncs: la ciutat, hau
ria de ser idealment, econòmicament diversificada? Es a dir, és
la ciutat ideal aquella ciutat on els seus focus de dinamisme no

estan massivament concentrats en un o en pocs sectors d'activi
tat? Poso èmfasi en l'expressió «sector». És lògic que una ciutat
especialitzada tingui un bon desenvolupament vertical: que hi
hagi fabricants i comerciants i financers. Així era Manchester en
el seu temps (amb la possible excepció dels financers). El que
vull dir per diversificació és que lapresència econòmica sigui
forta a sectors molt diferents.

9. A favor de la diversificació: prudència financera i sinergies
creadores

Hi ha com a mínim dues raons que empenyen a favor de la
ciutat diversificada. La primera és la que ja us he mencionat, és
molt important i s'aplica tant a unaciutat com a una regió: és la
necessitat d'assegurar-se contra possibles contingències adver
ses. De la segona en podríem dir les sinergies creadores.

La primera raó, la prudència financera, és fonamental. En un

món incert, repeteixo, no s'han de posar tots els esforços a la
mateixa línia d'activitat. Simplement perquè el món canvia i les
contingències adverses es poden materialitzar. No vull ara en

trar en la natura d'aquestes contingències: poden ser de tota
mena. L'emergència de l'Europa de l'Est, per exemple, pot dis
minuir els atractius possibles d'algun altre país com a base
d'operacions de certes línies d'activitat, o es pot tractar d'avan
ços tecnològics que destrueixin un avantatge comparatiu d'ordre
natural (l'exemple clàssic és el de la ciutat de Manaus, però
realment n'hi ha molts d'exemples). És bo, doncs, que si per un
motiu o altre el tèxtil baixa, hi hagi el sector metal.lúrgic, i des
prés el químic, i després el turisme, etc.

Altra volta, Marshall ho expressa bé:

«Un districte que depèn principalment d'una indústria s'arris
ca a depressions extremes, en cas d'una caiguda de la demanda
del seu producte, o d'una fallida en l'aprovisionament de les
matèries primeres que utilitza. Aquest perill és en gran mesura

evitat per aquelles ciutats grans o aquells districtes industrials
grans en els que diverses indústries estan fortament desenvolu
pades. Si una d'elles falla durant una temporada, les altres conti
nuen proveint un suport indirecte; i permeten als botiguers man

tenir l'assistència als treballadors locals»3.

Noteu que Marshall va més enllà de dir que si les ciutats són
la suma de deu activitats independents, cada una representant el
deu per cent del producte ciutadà, llavors la pèrdua d'una activi
tat no representa més que la pèrdua del deu per cent del pro
ducte. Com ja he dit abans, la idea és que la ciutat és més que la
suma de les parts, que és un entrallat interconnectat i interde
pendent. El que Marshall ens suggereix, amb encert, és que la
ciutat diversificada és com un arbre amb deu branques iguals (o
un sistema telefònic amb deu terminals). La pèrdua d'una bran
ca afecta el tronc, però no gaire; lapèrdua total de producció és
menys del deu per cent.

3. Marshall [19201, pg. 273 «A districtwhich is dependent chiefly on one industry is liable
to extreme depression, in case ofa faling-off in the demand for its produce, or of a failure
in the supply of the rawmaterial which it uses. This evil again is in great measure avoided

by those large towns or large industrial districts in which several distinct industries are

strongly developed. If one of them fails for a time the others are likely to support it indi
rectly; and theyenable local shopkeepers to continue their assistance to workpeople in it».
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L'altre factor que milita a favor de la diversificació, la sinergia
creadora, és una mica més exòtic. Es podria mantenir una opi
nió, i d'exemples se'n poden trobar, segons la qual un element
afavoridor de la iniciativa empresarial, i potser detonant en al

guns casos de grans innovacions, és el veïnatge físic de línies
d'activitat molt diverses. Les idees brillants, les que representen
grans salts, les que són a la font de noves indústries, serien em

pelts de procedència molt diversa, idees que s'originen en una

indústria i que tenen aplicacions completament inesperades en

una altra. En la mesura que la ciutat—que, recordem, és posseï
dora d'un aire lliure de misteris— afavoreix la transmissió
d'idees, arribaríem a la conclusió que una ciutat diversificada té
més probabilitats d'estimular aquest caliu multiplicador que una

que sigui menys diversificada. L'argument ha estat fet a una
contribució clàssica de Jane Jacobs [1969].

Repeteixo que l'argument em sembla una mica agafat pels
pèls perquè mentre que no hi ha dubte que, com ja he dit, d'e
xemples se'n poden donar, jo m'esperaria que fos la interacció
inteHectualment local, és a dir entre camps relacionats, la que
fos més permanent i contínua. Sens dubte menys espectacular
però potser també quantitativament més significativa. En defini
tiva, doncs, aquesta és una qüestió empírica i, de fet, no hauria
mencionat el possible paper de les sinergies creadores si no fos
que alguna contribució recent hi troba validesa empírica.
Em refereixo a un treball de Glaeser-Kallal-Scheinlanan

Shleifer [1992]. Aquests autors —alguns, coHegues meus— estu

dien el creixement entre 1956 i 1987 de 170 ciutats americanes ja
madures i arriben a la conclusió, molt provisional, que una base
industrialment variada porta més al creixement de les ciutats
que una base industrial especialitzada. Però tot això és encara
poc segur i és molta la feina que s'ha de fer abans d'arribar a un

dictamen definitiu.

10. Les raons de l'especialització
Seria bonic acabar la conferència en aquest punt, concloent

que per una o altra raó, la diversificació és la clau de la salut de
les ciutats i citant altra vegada exemples que van de Manaus a

Manchester,passant per Detroit i Venècia. Però les coses no

són tan senzilles. El contrari de la diversificació és l'especialitza
ció i per a una ciutat l'opció de l'especialització no és una opció
a despreciar. Una cosa ha d'estar clara: si els rendiments crei
xents a escala són un factorexplicatiu de les ciutats com a aglo
meracions humanes, llavors ésdifícil no arribar a la conclusió
que la mateixa lògica, si no és impedida per consideracions deci
sives de costos de transport, porta al fet que els diferents sectors

industrials es localitzin territorialment, és a dir, que les indús
tries de cada sector s'amunteguin a les mateixes zones (a part
dels costos de transport, només s'evitaria aquesta conclusió si els
efectes creatius de la interacció d'indústries molt diferents fossin
dominants, és a dir, només si la diversificació no suposés un en

trebanc a la productivitat, o dit d'una altramanera i en termes

financers, si la frontera rendiment-risc fos tan inusual que a

menys risc tinguéssim més rendiment esperat).
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Si la lògica productiva porta a la localització d'indústries, lla
vors és pràcticament inevitable que les ciutats, o al menys mol
tes ciutats, s'especialitzin. Perquè, a cada moment de la història,
com resistir-se als avantatges comparatius que es van presen
tant? Com ja he dit, una ciutat, a diferència d'una regió, és limi
tada en extensió i no tot s'hi pot encabir. La tendència de sec

tors econòmics particulars cap a la concentració, el reflex de la
qual és l'especialització de les ciutats, és un fet observat, i és
molt més accentuat a EEUU que a Europa. Una visió possible
del futur d'Europa (l'economista Paul Krugman [1991] sembla
apuntar-se a aquesta visió) és una Europa molt més similar al
que EEUU és ara, és a dir, amb regions i ciutats molt més espe
cialitzades. He de dir que, encara que la tendència és en aquesta
direcció, jo, personalment, dubto que s'arribi a una situació com

l'americana.

Resumint: si una ciutat troba una fórmula d'èxit no podem
desaconsellar-li la concentració en aquesta fórmula. Però cal re
conèixer la tensió entre els dos pols: la de l'especialització, que
en un moment determinat pot portar a una vitalitat extraordinà
ria, i la de la diversificació que és el que convindria tenir en mo

ments de grans terratrèmols econòmics. No hi ha una solució en

aquest dilema i és per això que la vida de les ciutats és sempre
una aventura.

Estaria temptat de dir que el que distingeix una ciutatmadura
és que pot ser molt especialitzada però que, per una raó o altra
(presència d'Universitats?) té un fons de comerç més diversifi
cat, més convertible que la seva realitat de cada moment. Una
ciutat així és una ciutat que pot passarmoments difícils, crisis
que poden semblar finals, però que es recupera i se'n surt. Pitts
burg en seria un bon exemple. Però, la veritat, no estic segur
d'estar dient res amb contingut, és a dir, no estic segur de no es

tar simplement identificant el fons de comerç d'una ciutat amb
la seva qualitat de supervivència.

És hora d'acabar. Normalment m'agradaria fer-ho amb un re

sum i conclusions, és a dir, amb un paràgraf arrodonit. Però us

confesso que aquest paràgraf no m'ha acabat de sortir. Així que
empraré un recurs una mica tronadet i us diré que potser la
meva perplexitat reflecteix l'objecte d'estudi, que la història de
les ciutats és rarament coherent, que d'on vénen la terra o l'aire
de les ciutats en podem saber alguna cosa, però no d'on van. En

fi, que quan ens la mirem des del present, la ciutat, tensa de di
lemes, és com aquesta presentació: oberta i sense final.
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La demanda de serveis a les empreses a la Regió Metropolitana de Barcelona

Conferència pronunciada el 9 de novembre de 1993 a ESADE a

les Primeres Jornades Tècniques Barcelona economia

Sr. Tinent d'Alcalde
Sr. President del Patronat
Sr. Degà

Senyores i senyors:

D'antuvi vull agrair la invitació que se m'ha fet de participar
a aquestes Primeres Jornades Tècniques Barcelona economia
per parlar de la importància dels «serveis de les empreses» a les
economies modernes i per presentar els principals resultats de
l'estudi «La demanda de serveis a les empreses a la RegióMe
tropolitana de Barcelona», que ha realitzat un equip del Centre
d'Estudis de Planificació.

Tanmateix, voldria començar situant aquest estudi dins una li
nia de recerca que té el seu origen l'any 1988 quan es constituí
un grup de treball sobre els «serveis a les empreses» liderat per
l'Area d'Economia i Empreses de l'Ajuntament de Barcelona i
en el que hi participaven també la Diputació Provincial de Bar
celona, a través de l'empresa Proelsa, i els Serveis de Promoció
Econòmica de la Mancomunitat de Municipis de l'Area Metro
politana de Barcelona.

Cal dir que aleshores (l'any 1988) el coneixement del sector
d'activitats de «serveis de les empreses», tant pel que fa a Espa
nya, com, més concretament, a Catalunya, estava a les becero
les. Certament, tot i que ja existien aportacions molt notables
sobre el tema —tant teòriques com empíriques— en molts dels
països del nostre entorn, no hi ha dubte que les tres institucions
esmentades demostraren, vist ara en perspectiva, una sensibilitat
de futur molt notable pel fet d'encapçalar i recolzar una línia de
reflexió i estudi sobre aquest sector que, entre altres resultats,
ha donat lloc a l'estudi «Els serveis a les empreses a la Regió
Metropolitana de Barcelona» (publicat l'any 1990) on s'analitzà
l'oferta d'aquests serveis en l'àmbit territorialmetropolità i l'es
tudi que avui es presenta que, pel mateix àmbit territorial, ana
litza les característiques de la seva demanda.

Dos fets —dues intuïcions més aviat— guiaven el punt d'inici
d'aquella reflexió:

a) El reconeixement de la importància —especialmentper l'im
mediatfutur— de les activitats de «serveis a les empreses».
I això, tant des d'un punt de vista quantitatiu com des d'un
punt de vista qualitatiu.

b) En segon lloc, l'evidència del caràcter preponderantment urbà
d'aquesta mena d'activitats (la qual cosa, per tant, podia fer
les objecte d'una atenció especial per part de les administra
cions locals).

Em voldria extendre una mica, en aquesta primera part de la
meva intervenció, sobre ambdós fets.

1. Concepte i tipologia dels Serveis

És coneguda la tendència d'una progressiva integració de les
activitats de serveis en els sistemes productius a les economies
més avançades. Una conseqüència d'aquest fenomen és l'aug
mentdel pes relatiu dels anomentats «serveis a la producció» en

el conjunt de les activitats terciàries.

El «serveis a la producció» són aquells serveis que s'incorpo
ren als processos productius en igualtat de condicions que altres
imputsmaterials, essent la seva intervenció en ells necessària
per l'eficient desenvolupament del cicle global de producció. Els
«serveis a la producció formen part, per tant, dels consums in
termedis de les empreses i, com a tals, es distingeixen netament

dels «serveis destinats al consum» (final) de les famllies.

Dins d'aquests «serveis a laproducció», els anomenats «ser

veis a les empreses» («business services») han anat adquirint un
pes cada cop més important. En primer lloc, des d'un punt de
vistaquantitatiu, destaca la seva singular dinàmica de creixement
a la darrera dècada.

Recordem que els «serveis a les empreses» són un conjunt
d'activitats amb un elevat component de treball especialitzat i
d'alta professionalitat i amb autonomia empresarial pròpia que
proveeixen, en la majoria dels casos, serveis d'un alt contingut
en informació i orientats a:

• millorar i potenciar l'organització empresarial (management,
consultories de personal, etc.), les tècniques de producció, els
productes i llur imatge (serveis tècnics, disseny, publicitat,
etc.);

• l'ampliació de les àrees de mercat (estudis de mercat, marke
ting, etc.)

Aquestes activitats tenen com a tret comú no tant l'ús de tec

nologies avançades (fet que, tanmateix, es dóna cada vegada
més) com el fet de subministrar serveis innovadors (o que po
tencien la innovació —tècnica i/o organitzativa—) que, per als
usuaris, representen despeses d'inversió per tal com determinen
augments de productivitat, reducció de costos i, sobretot, millo
res de competitivitat.
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2. Les raons del creixement dels Serveis a les Empreses

Són nombrosos les circumstàncies que han estimulat en els
darrers anys el creixement dels «serveis a les empreses». N'hi ha
prou amb citar-ne quatre de les més importants:

a) En primer lloc, l'augment de l'escala organitzativa de les acti
vitats de producció (a la que no han estat aliens els intensos
processos de concentració de capital que han caracteritzat les
dues darreres dècades), que s'ha reflectit en increments nota
bles dels «administrative overheads» (de les «despeses gene
rals»).

b) En segon lloc, la progressiva internacionalització dels mercats
i de la competència entre les empreses.

c) En tercer lloc, la creixent importància de les innovacions de
producte i de la «market differentiation» (la diferenciació de
mercat) en les polítiques empresarials.

d) En quart lloc, l'impacte de les noves tecnologies i, molt en es

pecial l'emergència d'una «economia de la informació» que
ha redefinit revalorat— els sistemes de formació i de
recerca i, en general, els mecanismes de generació, circulació
i aplicació dels productes del coneixement.

Tots aquests factors, plegats, han determinat, amb un ritme
inusual, transformacionsmolt profundes en l'organització de la
producció i, correlativament, modificacions importants en les es

tratègies empresarials. En aquest context, els «serveis a les em
preses» han adquirit una rellevància creixent en la mesura en

què contribueixen a satisfer dos tipus d'exigències de les empre
ses:
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— En primera instància, l'exigència d'augments de productivitat,
induïts especialment per la innovació tecnològica, que perme
ten mantenir o augmentar els nivells de competitivitat. En la
majoria de casos, actualment, el compliment d'aquesta exi
gència suposa bé una major complexitat dels productes, bé
canvis notables en els processos de producció (a la recerca

d'una més gran flexibilitat), bé la introducció de noves tecno

logies (especialment de la informàtica); conseqüentment, la
gestació i posada en pràctica de nous models organitzatius de
les empreses (la qual cosa en certa forma, ha passat a consti
tuir la veritable variable estratègica per a moltes empreses).

Tot això, s'evidencia en:

• una creixent «autonomització» de moltes de les funcions em

presarials,
• l'augment del pes relatiu de les funcions (i del personal assig
nat a elles) de caràcter tècnic, comercial o financer respecte de
les estrictament de producció,

• l'increment de les inversions «immaterials» (en formació de re
cursos humans, en informació) respecte de les «materials» (en
instal•lacions o maquinària).

En suma, en una major necessitat de «intermediate producer
services» (de serveis intermedis de producció) per unitat de pro
ducte.

— La segona exigència és la de ferfront als constrenyiments
cada cop més acuitants dels mercats i, en general, de l'«am
bient» en què es desenvolupen les empreses.

En aquest sentit, els «serveis a les empreses» juguen un paper
clau en la mesura en què promouen i faciliten l'adaptació als

processos de canvi econòmic.

Es pot dir que, en una època de mutacions tecnològiques i or
ganitzatives ràpides els «serveis a les empreses» actuen

d'«agents mediadors» (i, en ocasions, pròpiament de font) d'a
quelles transformacions.

Aquest tipus de serveis, i en general tots els «serveis a la pro
ducció», són «una part de la `supply capacity' d'una economia:
és a dir, influeixen de manera determinant en la capacitat
d'ajustament de l'empresa als canvis en les circumstàncies eco
nòmiques del seu entorn. Contribueixen, en particular, a l'adap
tació dels nivells de qualificació, de les actituds, dels productes i
dels processos a aquests canvis; contribueixen a reduir, per tant,
les barreres d'ajustament estructural d'organització, de direcció i
d'informació.

Aquest paper, en molts casos estratègic, que juguen molts
dels «serveis a les empreses» en els processos d'inversió, d'inno
vació i de canvi tècnic i organitzatiu els converteix —utilitzant
unadenominació que crec força encertada— en un «locus of
competitive advantatge» (una peça d'avantatge competitiu), no
només a nivell de cada empresa que els incorpora, sinó també a

nivell territorial (local i/o regional).



3. Els serveis com a activitats urbanes

Les activitats de serveis han estat qualificades, sovint, d'activi
tats urbanes. S'ha destacat, en moltes ocasions, la relació sinèrgi
ca entre el creixement urbà i eldesenvolupament del terciari.
Un gran nombre d'estudis empírics han corroborat aquesta
apreciació.

Aquesta pauta de localització és encaramés accentuada en el
cas de les activitats del «terciari avançat», on s'inclouen una

gran part dels «serveis a les empreses».

De fet, aquest fou un dels resultats més clars que s'obtingué
de l'estudi sobre l'oferta de «serveis a les empreses» a la Regió
Metropolitana de Barcelona:

• Del total de les empreses registrades a l'Anuari de Serveis a

les Empreses de Catalunya (CEP 1993): un 81,6 % es localit
zen a la ciutat de Barcelona i la resta—un 18,4 %— a la resta

de la Regió Metropolitana. Aquesta centralització és encara
més evident en certs subsectors (Publicitat/Imatge, molts dels
Serveis Tècnics i de Consultoria estratègica).

• Aquest comportament d'emplaçament «central» es repro
dueix dins la ciutat de Barcelona on es manifesta una clara
preponderància de localització en l'eix Passeig de Gràcia-Dia
gonal i en les zones adjacents.

Quatre semblen ser els factors que influeixen de manera més
determinant en la localització de les activitats de «serveis a les
empreses»:

1) En primer lloc, cal fer referència a un conjunt de caracte
rístiques d'aquestes categories de serveis (algunes, tanmateix, in
herents a la gran majoria de les activitats terciàries) que condicio
nen de manera notable llur emplaçament i difusió en el territori.

• Així, el caràcter «immaterial» dels serveis (que els fa no em

magatzemables i no transportables) fa necessària, a diferència
dels béns (tangibles) industrials o agraris, una concordància
territorial més estricta entre el proveïdor del servei i el seu
usuari.

• A més, amb més o menys freqüència i grau d'implicació,
l'usuari del servei ha d'intervenir activament en el procés de
prestació d'aquell, la qual cosa condiciona també les pautes
d'emplaçament de les empreses subministradores dels serveis,
no únicament en termes de distància (física o en temps) res
pecte dels seus clients —efectius i potencials—, sinó també en

termes d'intensitat (i de mitjans) de comunicació amb ells.

2) En segon lloc, s'ha de destacar la relació estreta —apunta
da per molts experts— que existeix entre la pauta de localització,
a les grans ciutats o zones metropolitanes, de les seus centrals (i
direccionals) de les grans firmes i, també, de les oficines de les
administracionspúbliques i la de les firmes proveïdores de «ser
veis a les empreses».

L'explicació més freqüent d'aquests «linkages» espacials es

troba en les moltes variants de la «contact theory»: els processos
de prestació dels «serveis a les empreses» requereixen, tot so
vint, nombrosos contactes «face to face» («cara a cara») entre
usuari i proveïdor del servei —tant en les fases de «problem set

ting» (plantejament del problema) com en les de «problem sol
ving» (solució del problema)— que, pel seu propi contingut, di
fícilment poden substituir-se per altres comunicacions a

distància entre ells.

Tot això suggereix que la gran concentració de les firmes de
«serveis a les empreses» (especialment els de «rang superior»)
en els principals nuclis urbans —seguint una pauta d'«acompa
nyament» de les seus centrals o dels centres de decisió de les
grans firmes— respon, en gran mesura, a dues circumstàncies
que actuen recíprocament:

• Ja que les firmes de «serveis a les empreses» estan, en gene
ral, poc condicionades per restriccions d'ordre físic (com ho
estan les industrials), poden ocupar localitzacions «centrals»
sense que el cost arribi a ser prohibitiu per a elles.
De fet, com s'evidencià en l'estudi sobre l'oferta de serveis a

les empreses, moltes firmes tendeixen a intercanviar superfí
cie útil per «centralitat» i «imatge».

• Al mateix temps, les grans firmes usuàries (o, potencialment
usuàries) de «serveis a les empreses» consideren que el medi
més apte i eficient per a establir les seves relacions d'«orienta
ció estratègica» és el de les grans metròpolis, precisamentper
què és en elles on es poden fer un més gran nombre i diversitat
de contactes potencials; en elles, els «information environment»
són més rics 4 òbviament hi ha una major densitat de serveis
de tot ordre i entre ells, els «serveis a les empreses».

3) En tercer lloc, el sector dels «serveis a les empreses» és un

sector deproducció majoritàriament no estandaritzada. És, per
tant, molt sensible a les variacions en la tipologia de productes
(en aquest cas, serveis) i en la seva qualitat.

Això, en conseqüència, sol requerir processos d'adaptació rà
pids a les característiques d'una demanda molt diversificada i
canviant (a més de, sovint, molt personalitzada).
No és estrany que, en aquestes condicions, per minfinitzar els

riscos, les empreses del sector:

• siguin de petita dimensió (i esmantiguin així, en la majoria de
casos);
• desenvolupin nombroses relacions de conaboració (estructu
rades o no) i/o de subcontractació amb altres empreses (o
professionals) del mateix sector o de sectors complementaris
mentre que, en canvi, no tinguin la necessitat de procedir a

integracions horitzontals i/o verticals de processos productius
i d'instal.lacions.
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Es tracta, per tant, d'«external economy activities», és a dir
d'empreses que utilitzen molt intensament les economies ofertes
pel medi en què es desenvolupen. La més gran aportació
d'aquestes «externalitats d'ambient» per part de les grans ciutats
o conurbacions (i més encara de les seves «àrees de centralitat»)
fan d'elles un pol d'atracció d'aquest gènere d'activitats.

En particular, aquestes externalitats es poden concretar en:

• una major (i més fàcil) accessibilitat als principals factors de
producció que requereixen aquestes activitats (capital i, molt
especialment, treball qualificat):
• una més gran disponibilitad d'infraestructures (de transport,
de comunicacions);
• una major acumulació i unamillor circulació de «know-how»
i d'informació especialitzada;
• una major densitat d'activitats econòmiques «complementà
ries» (determinants per un sector, com el dels «serveis a les

empreses», que és altament consumidor d'altres serveis);
• i una dotació suficient de comoditats (de lleure, cultura, etc.)
susceptibles d'atraure al personal qualificat i, sovint, de renda
alta propi de moltes empreses del sector.

4) Finalment, en quart lloc, cal citar l'impacte de les noves tec

nologies de (tele) comunicacions en les pautes de localització de
les funcions directives de les (grans) empreses i, correlativa
ment, de les firmes de «serveis a les empreses».

Tot i que les opinions dels experts no són unànimes al respec
te, lamajoria sustenta l'opinió que aquestes noves tecnologies
de la comunicació tendeixen (i tendiran cada cop més) a allibe
rar les «office functions» (les funcions directives i administrati
ves) de les empreses de l'obligació de localitzar-se a les proximi
tats de les operacions de producció que dirigeixen i controlen.
En conseqüència, això:

• per un cantó, facilita la descentralització d'aquestes funcions
de producció en àrees on els costos de certs factors (del sòl i
de la mà d'obra no qualificada) són més baixos;
• i, per un altre cantó, afavoreix (i afavorirà encaramés en els
propers anys) la centralització creixent de les activitats directi
ves (les «key control activities») a les grans ciutats i centres

metropolitans.
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4. Nivell d'utilització i formes de provisió dels Serveis
a les Empreses a la RMB

L'estudi del comportament de la demanda de «serveis a les
empreses» a la Regió Metropolitana de Barcelona es va plante
jar, fonamentalment, comuna anàlisi:

a) Del nivell d'utilització de «serveis a les empreses» per part de
les firmes—industrials i terciàries—dins l'àmbit de la Regió
Metropolitana de Barcelona.

b) De lesformes deprovisió —internes o externes— d'aquests
serveis. Això havia de conduir a la recollida d'evidència em

pírica sobre els comportaments d'«externalització» de certes

funcions empresarials.

L'estudi s'ha basat en una enquesta a una mostra de 373 em

preses, de les quals 208 (el 55,7 %) han estat empreses indus
trials i de la construcció i 165 (el 44,3 ')/0) han estat empreses de
serveis (a lamostra hi havia representació de les principals
branques d'activitat i de les diferents grandàries d'empresa).

L'anàlisi de la demanda de «serveis a les empreses» s'ha adre
çat a un col.lectiu de 44 tipus de serveis agrupats en les sis àrees
funcionals següents:

• Management i gestió
• Producció
• Personal
• Vendes
• Informàtica i Comunicació
• Logística i serveis operacionals

No és la meva intenció aclaparar-los amb una llarga llista de
conclusions i xifres. Voldria comentar només alguns dels que
considero que són els resultats més reveladors:

1) En primer lloc, l'estudi mostra que el nivell d'utilització
dels «serveis a les empreses» considerats a l'estudi per part de les
firmes industrials i terciàries és prou elevat, i que la tendència
sembla clarament creixent.

En aquest sentit, es constata que són les empreses:

• amb nivells de facturació més alts
• amb una estructura funcional i organitzativa més complexa

(o, si més no, més consolidada)
• amb mercats no solament locals o regionals i amb una vocació

més exportadora

les que fan un ús més intens i diversificat de «serveis a les em

preses» (particularment dels serveis que donen suport a les deci
sions empresarials de caire més estratègic).

2) El recurs al mercatpelproveïment de «serveis a les empre
ses» és, en canvi, pel que sembla, un procésmoltmenys desenvo
lupat —en especial si els resultats obtinguts els comparem amb els
d'altres països del nostre entorn (tot i que aquesta afirmació cal
matisar-la segons el tipus de servei de què es tracti).

Això fa preveure que, en els propers anys (i especialment ac
celerat pels efectes de la progressiva constitució d'un mercat
únic de serveis), l'expansió d'aquesta demanda pot ser força im
portant.
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3) Si fem referència a les motivacions d'«externalització» de la
provisió de molts «serveis a les empreses» que declaren lesprò
pies firmes usuàries trobem que les principals són:

• la reducció de costos fixos;
• la garantia d'assolir una major eficiència/qualitat de servei;
• i lamanca, per part de les empreses que contracten els ser

veis, de personal amb el nivell d'especialització/qualificació
escaients.

4) Finalment, les raons més importants que les empreses usuà
ries dels serveis donen per escollir el proveïdor (i mantenir la re

lació amb són:

• la relació preu-qualitat del servei prestat,
• el respecte dels terminis pactats,
• els mitjans humans i materials de què disposa l'empresa pro
veïdora.
• el coneixement del sector/mercat per part de l'empresa pro
veïdora i l'existència d'una adequada interacció entre usuari i
empresa proveïdora.

En canvi, són molt menys importants raons com:

• la dimensió i notorietat de l'empresa proveïdora
• i, fins i tot, la proximitat física (o geogràfica) d'aquesta.

Per tant, les dimensions de preu-qualitat, de professionalitat i
coneixement de l'objecte pel qual es comanda el servei i la fluï
desa de relacions entre empresa de serveis i client semblen ser
els factors determinants per a escollir entre diferents proveïdors.

5. Efectes de la Unió Europea al mercat dels Serveis
a les Empreses

Voldria acabar fent alguna referència als efectes que la consti
tució del Mercat Únic i de la Unió Europea poden tenir sobre el
mercat dels «serveis a les empreses».

Totsels estudis i l'opinió dels experts coincideixen en dir que
hi haurà un notable increment de lademanda d'aquests serveis,
tant la procedent del sector industrial com, també, del propi sec
tor terciari (amb especial consideració del sector de les adminis
tracions públiques). Aquest augment de la demanda serà el re
sultat conjunt de diferents factors:
— En primera instància, el creixement general de l'activitat eco

nòmica induïtper l'efecte de l'eliminació de les barreres no ta

rifàries al comerç intracomunitari.

— En segon lloc, l'augment de la necessitat de serveis a les em
preses per part de les firmes, com a condició —com ja s'ha
dit— per a garantir la competitivitat, en un marc d'una més
gran exigència en aquest sentit.

— En tercer lloc, l'accentuació de la tendència a «externalitzar»
la provisió de moltes de les funcions de serveis per part de les
empreses industrials.

— Finalment, la millora de l'oferta de serveis a les empreses,
tant en el seu nivell i en la seva composició com, també, en la

qualitat i cost de les seves prestacions.

Als efectes quantitatius sobre la demanda de serveis a les em
preses caldrà,molt probablement afegir-hi alguns efectes quali
tatius que poden incidir en lapròpia naturalesa d'aquesta. La
pròpia ampliació del mercat de les empreses usuàries i l'obliga
ció creixent, aparellada a aquest fet, d'haver d'actuar en els
mercats d'altres països —amb les seves especificitats— farà que
apareguin necessitats (i, per tant, demandes) de serveis especia
litzats nous i/o que s'ampliï l'àmbit geogràfic dels serveis oferts.

L'oferta dels serveis a les empreses, per la seva banda, s'haurà
de desenvolupar en unes condicions de competènciamés
intensa, com succeirà en lamajoria de branques d'activitat.
Això, previsiblement, determinarà:

— Un ampli desenvolupament de xarxes transnacionals d'oferta
de serveis a les empreses, xarxes que poden adoptar formes
molt diverses (des de la constitució de delegacions de les em
preses de serveis a diferents països comunitaris o l'adquisició
d'empreses autòctones, fins a la difusió d'acords de coopera
ció entre empreses, sigui de caràcter estable o de caire més

efímer).
— Una més gran diversificació (i, probablement, sofisticació) de

la gamma de serveis oferts, especialment en els grans nuclis
urbans i metropolitans amb presència de (o accés a) sectors
d'activitat dinàmics i tecnològicament capdavanters. Una reo

rientació d'una part significativa de l'oferta cap a nous seg
ments de demanda, en particular els que constitueixen les pe
tites i mitjanes empreses (fins ara sensiblement allunyades
del consum dels serveis a les empreses de caire més avançat o
«estratègic», bé per raons d'accesibilitat, econòmica o física,
bé per raons de cultura empresarial).

— Una més gran concentració financera (i empresarial) en sec

tors significatius dels serveis a les empreses (publicitat, engi
nyeries, alguns subsectors dels serveis de «consulting» i d'in
formàtica).

— Finalment, tot i que la competència en el sectors dels serveis
a les empreses es juga més fent recurs a factors diferents del

preu (qualitat, reputació del prestatari, etc.), és previsible
també una reducció dels costos de les prestacions.
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Tanmateix,en el procés de configuració del Mercat Únic i de
la Unió Europea s'apunten també certs perills de degradació de
les condicions d'oferta dels serveis a les empreses. Els experts
n'assenyalen dos en particular:

a) En primer lloc, les tendències suara apuntades cap a una més

gran concentració financera i els esforços de racionalització
de les activitats en alguns sectors dels serveis a les empreses
poden dur a una certa «estandarització» de les prestacions
ofertes (tendència que pot ser més accentuada en el cas de
serveis susceptibles de ser reproduïts sense grans entrebancs
a nombrosos mercats).

Això repercutiria en una disminució de la diversitat de l'ofer
ta i en unapèrdua de capacitat (i de flexibilitat) d'adaptació a la
demanda.

b) En segon lloc, la mateixa accentuació de la competència en
el mercat dels serveis a les empreses pot determinar una (en
cara) més gran concentració territorial (regional i local) de
l'oferta. Aquesta polarització espacial més intensa agreujaria
les diferències de dotació d'aquesta mena de serveis entre les
zones centrals (els nuclis urbans i metropolitans que ocupen
les posicions més altes de la jerarquia urbana) i les zones

més perifèriques (que només tindrien accés als serveis de
rang inferior, que són els que es poden descentralitzar mi
llor).

Tanmateix, la CE assenyala que les potencialitats que mostra

el mercat dels «serveis a les empreses» en la perspectiva de la
integració europea poden veure's limitades si no s'avança també
en la resolució de tres problemes que, estratègicament, són de
terminants per al futur del sector:

• la potenciació de la qualitat de les prestacions de serveis a les

empreses,
• lapreservació de les condicions de competència en aquest
mercat,
• i la garantia de disponibilitat de personal amb el nivell de
qualificació adequat.

Tant els agents privats que operen en el sector (i les seves or

ganitzacions professionals representatives) com les administra
cions públiques de tots els països comunitaris ha de tenir parti
cular cura a afrontar de manera adequada aquestes qüestions.
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6. Algunes mesures a considerar pels nostres Serveis
a les Empreses

La incertesa relativa a la qualitat dels productes caracteritza
tant el mercat dels béns com el dels serveis. Tanmateix, en
aquest darrer la seva rellevància és, sens dubte, molt superior. A
això hi contribueix la pròpia naturalesa dels serveis (la seva in
tangibilitat i la dificultat, en molts casos, de quantificar l'output i
la forta insubstituible— interacció del prestatari i de l'usuari
en el procés de prestació).

En aquest sentit, els serveis poden ser considerats «experience
goods», pel fet que la informació relativa a la seva qualitat no
pot ser adquirida—a diferència de la majoria de béns— amb
antelació a la pròpia prestació del servei sinó mitjançant un
«procés d'experiència».

Aquesta circumstància té importants implicacions en dos àm
bits: en la delimitació (i jerarquia) dels factors de competitivitat
i en la pròpia estructura del mercat.

En efecte, la presència d'incertesa sobre la qualitat d'un ser

vei (abans de la seva adquisició) fa crucial, pel desenvolupament
del seu mercat, l'existència de garanties ofertes pel prestatari
que redueixin el risc assumit per l'usuari en la transacció.
Aquestes garanties poden ser formals (mitjançant compromisos
explícits) o tàcites. Entre aquestes darreres, sens dubte les més

freqüents (molt especialment en el cas dels serveis a les empre
ses), cal destacar la reputació del mateix prestatari.

En conseqüència, respecte a això es poden fer dues considera
cions:

a)

b)

La competència en molts mercats de serveis i, de manera
destacada en el dels serveis a les empreses, es basa més en

consideracions de qualitat que de preu. La percepció per part
de l'usuari de la qualitat d'un servei es veu, en molts casos,
influïda per la reputació del prestatari. De fet, com més difí
cil resulta determinar el resultat tècnic d'un servei, més resul
ta preponderant la influència de la qualitat funcional (és a
dir de la manera com el servei és ofert) i, per tant, de la re

putació de qui l'ofereix.

El paper crucial que juga, dons, la reputació del prestatari en
molts mercats de serveis és un factor que afavoreix les em

preses ja installades (i conegudes) en front de les que hi vo
len entrar. En el cas dels «serveis a les empreses» aquesta
circumstància és, comja s'ha dit, una de les barreres d'entra
da al sector,probablement lamés eficaç. En particular, les
inversions específiques (en especial el capital humà) que cal
fer i el temps dilatat que cal esmerçar per fer-se amb unabo
na reputació de mercat fan que l'estructura de mercat tingui
uns traços de competència imperfecta.

La Comissió de la CE ha tractat en diverses ocasions el tema
de la qualitat dels serveis a les empreses. Ha destacat laqualitat
com a factor clau per a la competitivitat dels mercats d'aquests
serveis i ha expressat la necessitat d'arribar a un acord concertat

sobre el tema tant per part dels poders públics com, especial
ment, per part del propi sector privat.



Pel cantó de l'oferta, els esforços per preservar la qualitat dels
serveis haurien d'anar orientats a garantir la competència pro
fessional o tècnica del prestataii. Les mesures, en aquest sentit,
haurien d'abastar les següents qüestions:
— la definició de l'activitat
— la reglamentació de l'accés a l'activitat o a la titulació
— lagestió de la relació amb l'usuari
— ladefinició de normes de qualitat i de mesures per assegurar

ne el compliment («audit-qualitat», sistemes d'assegurances
qualitat)

— lacertificació i qualificació de les empreses prestatàfies
— l'establiment de codis de deontologia professional

Ara bé, la concreció d'aquest seguit de mesures ha de tenir
cura d'algunes circumstàncies que podrien fer perillar llur efecti
vitat o causar efectes conaterals no desitjats.

Així, cal tenir present que els agents implicats són en aquest
cas les pròpies firmes prestatàries dels serveis, però també els
organismes de representació professional, els poders públics
evidentment, els usuaris. Tanmateix, el paper (i la força relativa)
d'aquests agents són diferents segons el sector i segons el país.
Per tant, tot i que els correspon el protagonisme en l'endega
ment d'aquestes mesures, és necessari disposar, d'una forma o

d'una altra, d'un marc comunitari que eviti que aquelles puguin
arribar a constituir obstacles a la lliure circulació dels «serveis a

les empreses» dins la Comunitat o fomentin situacions de com

petència deslleial.

Pel cantó de la demanda, en canvi, cal engegar un conjunt
d'actuacions tendents a garantir una adequada protecció de
l'usuari, qüestió que, en matèria de serveis, la CE considera que
esdevindrà prioritària en els propers deu anys.

En aquesta matèria, el camí a recórrer és llarg. Les diferèn
cies entre els països membres són molt considerables: no sola
ment hi ha un desenvolupament molt desigual de les respectives
jurisprudències, sinó que en molts casos aquestes són contradic
tòries entre elles.

Malgrat això, sembla urgent avançar en els quatre àmbits se
güents:

• en el de la prevenció, tant amb normes d'accés a l'activitat
com amb garanties suficients de competència dels prestataris;
• en el de la transparència informativa, pel que fa a la naturale
sa de les prestacions, al seu preu, als seus terminis, etc.;
• en el del règim de responsabilitats, tant a nivell de la formula
ció de la demanda del client, com a nivell dels mitjans (i es
forços) que cal engegar pel seu compliment, com també a ni
vell dels resultats obtinguts:
• finalment, en el de la pròpia implicació dels usuaris en els or
ganismes i procediments que han de garantir llur protecció.

També, en aquest cas, s'ha de procurar que tot aquest seguit
de mesures i actuacions no tingui efectes contraproduents. No
cal oblidar en aquest sentit que un sistema de garanties de qua
litat extern a les empreses té un cost; pot generar rigideses i, es
pecialment, té el risc de desvirtuar-se amb mesures que distor
sionin la competència.

La preservació d'un marc competitiu és, com s'ha dit, la sego
na variable estratègica per un ple desenvolupament delmercat
comunitari dels «serveis a les empreses».

Hi ha la impressió difosa que els mercats de «serveis a les em

preses» són força competitius. Tanmateix, moltes indicacions no

semblen corroborar aquesta apreciació:
• la informació sobre l'oferta de prestacions no és, tot sovint,

massa transparent;
• els preus relatius dels serveis (i, en particular, els dels «serveis

a les empreses») són més alts que els dels béns, la qual cosa
sembla evidenciar mercats menys competitius;

• els mercats dels serveis estan, com s'ha dit, menys internacio
nalitzats, fet que també sembla un símptoma de poca compe
titivitat;

• en alguns sectors de «serveis a les empreses» els nivells de
concentració són força alts i, en certs països, la coexistència
d'una oferta privada i pública o para-pública de certs serveis
(informàtics, publicitat, auditoria, etc.) fa que els mercats
s'allunyin de la lliure competència.

Tanmateix,molts experts addueixen que és la pròpia natura

lesa dels serveis (i de llur procés de prestació) la que fa que els
seus mercats tinguin una configuració força diferent a la dels
mercats de béns: són sectors que no poden aprofitar economies
d'escala (especialment en el cas dels serveis amb un fort compo
nent inteHectual, com els «serveis a les empreses») i sí, en canvi,
economies de varietat; laprestació del servei té un caràcter,
molt sovint, «personalitzat», que fa que el prestatari pugui tenir
una posició de monopoli en la transacció; la restricció de proxi
mitat entre prestatari i usuari fa que el mercat tingui, majorità
riament, un caràcter «local»; la determinació del preu no manté,
en molts casos, un lligam clar amb els costos efectius de la pres
tació.
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Malgrat tot això, la CE recomana reforçar la competència en

els mercats de «serveis a les empreses», fonamentalment en
dues direccions:

— la millora de la informació econòmica sobre l'oferta (descrip
ció de les prestacions, barems de preus, publicitat, etc.), espe
cialment l'adreçada als segments de la demanda amb més di
ficultats per a accedir a ella, com és el cas de les petites i
mitjanes empreses;

— i un apropament de les diferents formes de reglamentació
—pública i privada— que incideixen sobre els sectors d'ofer
ta dels països membres.

Tambéen aquest cas, la CE sembla optar més per afavorir
l'endegament de normes o codis d'aplicació voluntària per part
dels agents (privats) implicats, que per a establir reglamenta
cions públiques de dubtosa eficàcia.

Finalment, el darrer factor determinant per al desenvolupa
ment futur del sector dels «serveis a les empreses» consisteix a

garantir la disponibilitat de personal qualificat.

Tant la Comissió de la CE, com les diferents organitzacions
professionals internacionals del sector coincideixen en apuntar
que la principal restricció pel creixement d'aquest en un futur
immediat rau en les carències de personal d'un nivell de qualifi
cació i especialització adequats. Aquesta situació es dóna ja, en
alguns països comunitaris, en l'àmbit dels serveis informàtics i
sembla iniciar-se en el dels serveis de «consulting».

La penúria de personal adequadament qualificat no té, sens

dubte, una solució ràpida ni tampoc fàcil. La formació —espe
cialment a nivell superior— es mostra insuficient, tant en termes

quantitatius com qualitatius. Els ensenyaments universitaris van,
tot sovint amb retard respecte a les exigències de la demanda.

24

A aquest respecte, els experts recomanen una acció concerta

da dels organismes professionals i dels poders públics nacionals i
comunitaris per dur a terme:

• mesures de seguiment del grau d'adequació a cada país i regió
de l'oferta i de la demanda de personal professional qualifi
cat;
• normes mínimes de qualificació exigibles a cada sistema de
formació dels països membres;
• i el desenvolupament de xarxes eficaces de formació profes
sional postuniversitària a nivell comunitari que no solament
garanteixin una millora del nivell dels titulars, sinó que per
metin crear especialitats d'àmbit específicament europeu.

Per acabar, cal fer esment, també, a la importància, per a les
firmes de serveis a les empreses, de poder disposar d'un marc

comunitari apropiat per a garantir una gestió flexible dels recur

sos humans. En aquest sentit, la situació actual no és satisfactò
ria, especialment en dos aspectes: el relatiu al marc jurídic de
certs treballs «atípics», molt freqüents en el sector de «serveis a

les empreses» (treball a temps parcial, «free-lance», treball a
distància), i el que fa referència a les disparitats d'accés a certs

serveis (com el treball en règim interí, per exemple) fruit de re
glamentacions nacionals limitatives.
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Barcelona More Than Ever: La promoció econòmica internacional de la ciutat

1. Què vol dir promocionar l'economia d'una ciutat a nivell

internacional?

Promocionar l'economia d'una ciutat a nivell internacional
significa captar persones, captar empreses i captar institucions.
És a dir, significa atraure cap a la ciutat i la seva àrea d'influèn
cia els millors professionals, les millors empreses i les institu
cions més importants en termes de prestigi i repercussió. També
vol dir atraure visitants que vénen a la ciutat a disfrutar-la com

a turistes o com a consumidors d'oci o cultura.

Vol dir, també, en sentit contrari, posicionar bé internacional
ment els productes i els serveis que les persones, les empreses i

les institucions de la ciutat venen a l'estranger. Ajudar els nos

tres operadors econòmics a obrir-se mercats, a saber-hi compe
tir, i aprofitar, en aquest esforç, el prestigi de la marca Barcelo
na.

Aquests dos eixos requereixen un gran esforç conjunt de mol
tes persones, empreses i institucions de la ciutat. Un esforç que
ha de ser tenaç, continuat i directe, al llarg dels anys, amb pa
ciència i perseverància.

Com és natural, no som els primers que tenim aquesta idea.
Les principals ciutats i regions del món fa ja 25 ó 30 anys que
fan una promoció internacional continuada de les seves econo

mies. És un mercat cada copmés estructurat i competitiu. En els
darrers anys s'han produït alguns esdeveniments que fan encara

més necessari aquest esforç promotor.

2. Alguns canvis operats en l'entorn.

Alguns dels principals escenaris per als propers deu anys,
semblen ser els següents:

1. Globalització creixent de l'economia mundial, especialment
després dels acords del GATT, i de la constitució del Tractat
Nord-americà de Lliure Comerç.

2. Major competència per part dels «nous països industrialit
zats», que operen en escenaris laborals, empresarials i socials
radicalment diferents als nostres.

3. Aparició dels països de l'est d'Europa com a alternativa d'in
versió, amb sous baixos i elevada qualificació professional.

4. Desplaçament del centre econòmic mundial de l'Atlàntic cap
al Pacífic.

5. Consolidació creixent d'un nucli central europeu que exclou
el sud d'Europa.

6. Perspectiva de majorsmigracions cap a Europa i a Espanya:
nord-africans al sud, est-europeus al centre i al nord de la
Unió Europea. Entrada de major nombre de personal qualifi
cat de la UE cap a Espanya.

7. Consolidació del factor tecnològic coma decisiu per al man
teniment del lideratge empresarial i competitiu a nivell glo
bal.

Si aquestes tendències són certes, el risc que afronta no no

més l'àrea de Barcelona, sinó tot Catalunya i Espanya, és el
d'esdevenir cada cop més «el marge delmarge» dels països més
desenvolupats d'Europa.

En efecte, correm el risc de no presentar avantatges competi
tius en cap dels factors fonamentals: el cost dels factors, el dife
rencial tecnològic, o la capacitat d'internacionalització. De no

tenir ni els sous de Portugal, ni la tecnologia de Dinamarca, ni
l'agressivitat comercial en mercats estrangers d'Itàlia (per posar
tan sols exemples de la UE).

El diferencial en cost dels factors ja fa alguns anys que ha dei
xat de ser un factor de competitivitat a nivell internacional, es
pecialment a l'àrea barcelonina i catalana. Els sous agregats són
més baixos no només a Portugal i Grècia, sino també a Irlanda i

Anglaterra. No és casual la desviació creixent d'inversions es

trangeres cap a aquests dos països. El preu de l'energia és el
més car de la UE, després de Portugal i Grècia. El preu del sòl
industrial no és barat. No comptem amb cap «subvenció regio
nal».

3. La resposta de Barcelona: set «productes» estratègics.

Per a fer front als riscos que suposen aquests possibles esce

naris de futur, Barcelona hauria de concentrar-se en fermillor
allò que ja sap fer o allò en el que té un diferencial d'entrada
que no tenen els altres. I vendre-ho a tot arreu amb molta més

intensitat que fins ara. Aixó és el que proposa la Comissió Tèc
nica del Pla Estratègic de Barcelona dedicada a Promoció Exte
rior i Infraestructures de Suport, després de vuit reunions inten
ses i profitoses de debat. (Vegeu la llista de membres en

l'annex.)
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Per aquesta raó, la citada Comissió ha seleccionat set línies
d'activitat econòmica, que bé podrien ésser considerades set

«productes» estratègics prioritaris per a l'Área Econòmica de
Barcelona. Aquests set productes orienten els set primers objec
tius que proposa laComissió, objectius, tots ells, de tipus verti
cal. Són aquests:

1. Aconseguir que Barcelona sigui un Centre de Manufactura i
de Producció Industrial de primer ordre a Europa, basat es
pecialment en unabona gestió del disseny i dels sistemes in
dustrials.

2. Situar Barcelona com al principal Centre Logístic de Distri
bució de Mercaderies del sud d'Europa i de tota la Medi
terrània.

3. Convertir Barcelona en un Centre Turístic en ella mateixa,
situant-la entre les sis primeres ciutats d'Europa en nombre
de visitants.

4. Mantenir i ampliar la condició de Barcelona com a Centre
Firal, Congressual i Comercial líder en el seumercat natural
de 16 milions d'habitants (la macroregió C6). Aconseguir que
Barcelona se situï entre les sis primeres ciutats del món com

a organitzadora de congressos.

5. Potenciar el paper de Barcelona com a Centre Universitari
d'Ensenyament Superior Especialitzat i de Recerca interna
cional, especialment europeu. Aconseguir situar Barcelona
entre les sis primeres ciutats universitàries d'Europa. Aprofi
tar i potenciar els centres i les empreses punteres de disseny,
arquitectura, enginyeria i direcció d'empreses.

6. Reforçar i potenciar l'especialització de Barcelona, tant pro
ductiva com de diagnòstic i terapèutica, en el sector de la Sa
lut i l'Alimentació. Potenciar i ampliar l'oferta existent en
centres mèdics i en producció farmacèutica i alimentària.

7. Aconseguir que Barcelona sigui un Centre Financer Euro
peu, sobre la base de nous productes que puguin substituir
amb avantatge els que la ciutat perdrà com a conseqüència
de la informatització dels mercats borsaris.
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4. La resposta de Barcelona: els objectius horitzontals.

Però és dar que, alhora, l'economia barcelonina, per a com
petir millor que fins ara, ha d'emprendre tot una sèrie d'objec
tius horitzontals, que travessen tots els sectors. La Comissió
Tècnica de Promoció Exterior els va resumir en cinc punts. Mal
grat que molts d'ells depassen l'àmbit de decisió d'un àrea me

tropolitana, és important que des d'aquí contribuïm a fer-los
possibles. Aquests punts són els següents:

1. Moderar el cost dels factors i flexibilitzar-ne l'ús.

2. Elevar el nivell de valor afegit incorporat en els nostres pro
ductes i serveis, a partir de la tecnologia, el disseny, la creati
vitat i la bona gestió empresarial.

3. Millorar significativament el nivell d'internacionalització de
les nostres empreses, via exportació i via implantació produc
tiva a l'estranger.

4. Desenvolupar les infraestructures necessàries que contribuei
xin a evitar el nostre aïllament respecte al centre europeu de
negocis situat al centre de la UE.

5. Control pressupostari estricte i millora de la gestió per part
de totes les Administracions, que condueixi a una reducció
relativa de la despesa pública i a una major eficàcia de les
Administracions en l'encoratjament de l'economia producti
va.

5. Aprofitar el bon nom de Barcelona.

Ara és elmoment d'endegar amb decisió la realització
d'aquests objectius.

En efecte, el nom de Barcelona, la nostra marca, ha estat ex
traordinàriament divulgada i venuda arreu delmón arran dels
Jocs Olímpics. No sols això. El gran èxit organitzatiu i de gestió
dels Jocs és conegut arreu i prestigia les nostres empreses quan
operen a l'estranger. Les noves infraestructures creades arran
dels Jocs ens posicionen en molt bones condicions per aconse
guir-ho.

Els indicadors econòmics ens diuen que això és així. Gràcies a

aquest esforç, Barcelona està resistint molt millor la crisi econò
mica que d'altres ciutats. Tenimmenys atur que la resta de Ca
talunya i que la resta d'Espanya, hem aconseguit un increment
turístic notable en ple 1993, la presència de visitants per con
gressos ésmés elevada que mai, el volum d'exportacions de les
nostres empreses creix, i les millors empreses multinacionals se

gueixen invertint i confiant en nosaltres.

Però hem d'aprofitar el temps. Queden dos anys i mig pels
Jocs d'Atlanta. A partir d'aleshores el nom de Barcelona co

mençarà a declinar. Cal que aprofitem els propers mesos per en
degar l'esforç promocional de la nostra ciutat.
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Aquest és el logo i lema que identificarà la «marca Barcelona» en totes les accions de promoció econòmica internacional de lq ciutat.

6. Una nova manera d'organitzar la promoció.

Hem d'endegar de seguida aquest esforç promotor, però
l'hem d'organitzar d'una manera diferent a la tradicional.

En efecte, hem de treure les lliçons d'un dels factors clau de
l'èxit dels Jocs Olímpics: la col.laboració entre les Administra
cions Públiques I les empreses privades.

Per això, les campanyes de promoció han de ser sectorials i
mixtes.

Han de ser sectorials, és a dir, basades en una promoció espe
cífica de determinats sectors econòmics i d'activitat de la ciutat.
Aquells sectors, com assenyala la Comissió Tècnica delPla Es

tratègic, en els que laciutat té un diferencialpositiu respecte a

d'altres ciutats, i en els que la promoció exterior pot ser particu
larment útil per a les empreses barcelonines afectades.

Però han de ser també, mixtes. És a dir, basades en la cona
boració entre sector públic i el privat: entre l'Ajuntament, les
empreses privades de cada sector i d'altres institucions barcelo
nines implicades en cadascuna de les activitats de què es tracti.

Aquest caràcter mixt ho ha de ser tant en la direcció de les

campanyes com en el seu finançament. Ha d'establir-se una ac

ció collegiada a tots els nivells.

L'experiència internacional demostra que aquest és el camí: la
presència d'empreses privades en aquest esforç promotor asse

gura la bona direcció de les campanyes, i la seva gestió assenya
da. Ha passat ja en el sector turístic i en molts d'altres.

7. Les campanyes en marxa.

Aquesta filosofia de promoció, suggerida pel nou Pla Estratè
gic, està ja prenent forma a la pràctica. Ja són diverses les cam
panyes en marxa.

7.1. Barcelona New Projects.

En primer lloc, és en marxa una campanya promoguda per les
empreses immobiliàries i promotores de grans edificis i infraes
tructures amb la col.laboració de l'Ajuntament. La campanya
s'anomena Barcelona New Projects i pretén promoure a nivell
nacional i, sobretot, internacional l'oferta immobiliària i urba
nística de qualitat de la ciutat, en les seves vessants residencial,
d'oficines, comercial, cultural i de lleure. Es tracta de promocio
nar Barcelona com la ciutat europea que té unamillor oferta im
mobiliària i urbanística quant a qualitat, quantitat, gamma i preu.

Un èmfasi especial es posarà en destacar l'immobiliari d'em
presa: d'oficines, comercial i logístic.
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Presentació de la campanya «Barcelona New Projects» el 30 de novembï I.

Per a aquest 1994, la campanya es concreta en dues iniciati
ves: un stand conjunt a la Fira MIPIM de Cannes (11-15 març) i
una gran exposició al Saló del Tinell de Barcelona (final de
març-final demaig).

El Mercat Internacional dels Professionals del Sector Immo
biliari (MIPIM) de Cannes és la principal fira o reunió dels in
versors, promotors i grans constructors del sector a tot Europa.
L'any passat, les empreses presents al MIPIM van elegir l'Alcal
de de Barcelona com a Home Immobiliari Europeu de l'Any.
Enguany la ciutat de Barcelona hi serà present amb un impor
tant standpropi que unificarà les ofertes de vuit empreses priva
des de la ciutat, del Consorci de la Zona Franca i de l'Ajunta
ment. Hom utilitzarà conjuntament la marca Barcelona per a
vendre i promocionar el nostre estoc immobiliari i urbanístic.

A final delmes de març i fins a final de maig, en el marc
magnífic del Saló delTinell, hom exposarà tots els grans projec
tes immobiliaris i urbanístics emblemàtics de la ciutat sota el
nom de Barcelona New Projects. S'exposaran des de les realit
zacions acabades de construirperò encara en procés de venda
fins als projectes que estaran acabats d'ací a cinc anys. Hi parti
cipen més de 20 empreses, amb la col-laboració de l'Ajunta
ment. (Vegeu la fotografia adjunta).
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Aquesta exposició serà posteriorment desplaçada, durant
l'any 1995, a diferents indrets d'Europa, els Estats Units i el
Japó.

Les empreses col-laboradores podran fer ús del logo específic
de la campanya. D'aquesta manera el bon nom de Barcelona
ajuda les empreses de qualitat a vendre. I a l'inrevés: les empre
ses de major qualitat i prestigi de la ciutatprestigien a la seva

vegada Barcelona. Aixòvol dir que, en aquesta com en les al
tres campanyes, hiha una selecció dels participants en termes

de qualitat: sols són cridades a participar les empreses i institu
cions que destaquen per la seva qualitat en productes i serveis.
Hom pretén que s'identifiqui cada cop més lamarca Barcelona
amb una idea de qualitat.

7.2. Barcelona Centre Logístic.

Quaranta empreses i institucions barcelonines s'han adherit ja
a l'entitat Barcelona Centre Logístic, constituïdael passat 15 de
desembre del 1993. (Vegeu fotografia adjunta.) Fou nomenat

president el Sr. Carles Ponsa (President del Comitè Executiu,
del Consorci de la Zona Franca), vicepresident el Sr. Juan Eche
varría (President de Nissan) i conseller-delegat el Sr. Santiago
Bassols (Conseller Delegat de la Zona d'Activitats Logístiques
delport barceloní).

Aquesta iniciativa promocional pretén aconseguir convertir
Barcelona en el principal centre logístic de distribució de merca

deries de tota l'Europa del sud i de tota la Mediterrània.



Presentació de la campanya «Barcelona Centre Logístic» el 15 de desembre de 1993.

Per aconseguir aquest objectiu, Barcelona Centre Logístic
desenvoluparà accions de captació de demanda entre els clients i
prescriptors potencials. També farà un esforç per a contribuir a
millorar l'oferta de la ciutat, tant pel que fa a la millora dels ser

veis ofertats pels nostres operadors logístics privats i públics,
com pel que fa a la millora de les infraestructures que donen su

port a la distribució de mercaderies.

La filosofia d'aquesta campanya és la d'ajudar els diferents
operadors en la seva tasca pròpia de màrqueting internacional, i
la de realitzar algunes accions concretes de màrqueting de for
ma conjunta.

El Pla d'Acció per a 1994, contempla la creació d'un logo
marca propi, la confecció d'una base de dades de 2.500 poten
cials clients, l'elaboració i tramesa de material promocional (fu
lletons, tríptics, newsletters, reculls de premsa) i l'impuls d'una
exposició itinerant sobre l'oferta logística de Barcelona. Aques
ta exposició s'instal.larà al Saló Transinfo de Barcelona a pri
mers de març, i després s'exhibirà al CITEL de París del 29 de
març a l'l d'abril. Posteriorment, podrà desplaçar-se a qualsevol
país que es cregui oportú.

També es preveu, per a aquest any, acollir a Barcelona un mí
nim de 200 clients i prescriptors, visitant els diferents integrants
de la seva oferta logística, així com la celebració de reunions de
seguiment de la construcció de les noves infraestructures de lo
gística amb les diferents Administracions Públiques que hi tenen
responsabilitat.

Per al 1995, hom preveu, a més, la realització d'un viatge pro
mocional a un país estranger, probablement asiàtic, i la creació
d'un video.

7.3. Barcelona Centre Universitari.

Els rectors i els presidents dels Consells Socials de les cinc
universitats barcelonines van decidir, en el curs d'un dinar amb
l'Alcalde de la ciutat el cinc d'octubre del 1993 (vegeu fotogra
fiaadjunta), posar en marxa una campanya de promoció de
Barcelona com a Centre Universitari.

Del que es tracta en aquest cas és d'atraure cap a Barcelona el
major nombre possible d'estudiants, professors i recercadors es

trangers i de bon nivell. També es pretén atraure cap a la nostra

ciutat aquelles infraestructures de recerca d'àmbit europeu que es

disputen diferents ciutats del nostre continent.

Ja s'ha creat un Grup de Treball conjunt entre les cinc univer
sitats i l'Ajuntament que ha posat en marxa les primeres ac

cions. El passat 15 de febrer es va celebrar al Palau de Pedral
bes una recepció institucional a tota la comunitat universitària
estrangera a Barcelona. Amb l'assistència d'uns 2000 estudiants,
professors i recercadors estrangers, els cinc rectors i l'Alcalde
van donar la benvinguda a aquests visitants acadèmics i presen
taren altres aspectes de la campanya. Aquesta recepció vol repe
tir-se cada any.
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Dinar amb els rectors i presidents dels Consells Socials de les universitats barcelumnes, el 5 d'octubre de 1993, on es decidíposar en marza la campanya Barcelona

Centre Universitari.

S'ha elaborat un fulletó en diversos idiomes presentant l'ofer
ta universitària barcelonina com un tot, presentada a partir de
nou àrees de coneixement, del qual es farà àmplia difusió.

S'assistirà al Saló sobre el TercerCicle de París a primers
d'abril amb un stand conjunt, i el Consorci de Turisme de Bar
celona oferta diferents paquets turístics als estudiants, als seus

familiars i als professors estrangers.

S'està treballant en la creació d'un CentreÚnic d'Acollida al
centre de la ciutat i en campanyes específiques de captació adre
çades a Amèrica Llatina, al Japó i als països del Magreb.
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7.4. Consorci de Turisme de Barcelona.

En una línia semblant de treball, ja fa quasi un any va consti
tuir-se el Consorci de Turisme de Barcelona, entre l'Ajunta
ment, la Cambra de Comerç i els empresaris turístics barcelo
nins. El Sr. Alcalde de la ciutat fou nomenat president del
Plenari, i el Sr. Joan Gaspart president del Comitè Executiu. El
Sr. EnricTrufió (regidor de Turisme de l'Ajuntament) i el Sr.
Jordi Clos foren nomenats vicepresidents.

Aquest nou organisme integra l'antic Patronat de Turisme de

l'Ajuntament, i ha incorporat noves persones com el seu nou
Director Gerent, Sr. Pedro Fontana.

Del que es tracta és de comptar amb més recursos econòmics
i humans per a fer realitat el Pla Estratègic de Màrqueting Tu
rístic, que fou elaborat, amb àmplia participació de les empreses
del sector, en els darrers anys sota la direcció del Sr. Jordi Clos.

Com és prou sabut, el que el Pla pretén ésdelimitar bé quins
son els diferents productes turístics de Barcelona, i detectar el
mercat adequat per a cada producte. Un cop delimitats aquests
binomis producte-mercat, caldrà fer la campanya promocional
adient perquè siguin assumits pels operadors turístics.



7.5. Barcelona Centre Financer Europeu.

Ja fa uns dos anys, per iniciativa de la Generalitat i de l'Ajun
tament, unes 40 entitats financeres barcelonines s'aplegaren per
a donar llum a l'Associació Barcelona Centre Financer Euro
peu.

Sota la direcció del seu primer president, el Sr. Claudio Boa

da, l'associació contribuí al gran èxit delMercat de Futurs i Op
cions de Barcelona. Al mateix temps, creà, amb l'Institut d'Es
tudis Financers, una nova titulació per a experts en finances
internacionals i col-laborà en la instal-lació a Barcelona (en
front de molts altres competidors) de la Universitat de Chicago.
Finalment l'Associació organitzà amb gran èxit les primeres Jor
nades Financeres Internacionals sobre «L'impacte de la Unió
Monetària Europea».

Avui, sota ladirecció del seu nou president, el Sr. Josep Vila
rasau, l'Associació es planteja rellançar la seva activitat: poten
ciant la nova rotllana electrònica de la Borsa, i estudiant el llen
çament de nous productes financers adients per a la plaça de
Barcelona, seguint l'exemple exitós del MEFF.

7.6. Barcelona Centre Mèdic.

Des de fa ja uns anys, més de vint clíniques i laboratoris de

diagnòstic privats de la ciutat promouen la captació de pacients
de fora a través de l'entitat Barcelona Centre Mèdic, presidida
pel Dr. Echevarne.

Els resultats de l'acció de màrqueting de l'entitat ja s'estan

començant a notar a les nostres millors clíniques i centres de
diagnòstic. Tant la Generalitat com l'Ajuntament, així comenti
tats de crèdit i línies aèries, donen suport a aquesta iniciativa.

8. Altres campanyes en gestació.

Més enllà d'aquestes sis iniciatives en marxa, d'altres campa
nyes estan en fase de gestació. Aquest és el cas de la campanya
Barcelona Disseny, que relligui i potenciï tota l'activitat que el
nostre prestigiós disseny és capaç de generar arreu del món. És
el cas també de la campanya Barcelona Automòbil que ens cal
endegar per a fer front amb audàcia a les dificultats del sector.
(La constitució, a Barcelona, el 29 de juny del 1993 de la Red
Española de Ciudades con Industria del Automóvil és un primer
pas en aquesta direcció.) 0 d'altres campanyes en el sector far
macèutic o alimentari on tenim una especialització i un diferen
cial prou evidents.

En tots els casos, l'estil a seguir és el de les campanyes que ja
estàn endegades amb èxit.

9. El paper de l'Ajuntament de Barcelona.

En totes aquestes iniciatives, l'Ajuntament de Barcelona pre
tén desenvolupar un paper de promotor o de llevadora.

La participació de l'Ajuntament ésminoritària en la gran ma

joria dels casos, i la seva voluntat és de situar-se en un percen
tatge de participació que no superi el 20 per cent. La resta co

rrespon a les empreses de cada sector i a d'altres institucions
col-laboradores. Un paper minoritari que es voldria no sols en el
finançament, sinó, també, en la direcció efectiva i en la conduc
ció de totes aquestes campanyes.

L'Ajuntament ha encarregat l'elaboració d'un logo, un lema i
una marca globals que unifiqui tot l'esforç sectorial de promoció
(vegeu logo annex). El «Barcelona More Than Ever» expressa
prou bé la voluntat de ser en el món de la Barcelona post-olím
pica.

D'altra banda, l'Ajuntament contribueix, amb tota una sèrie
d'accions de tipus horitzontal a donar suport al conjunt d'aques
tes campanyes de sector. L'edició d'aquesta revista Barcelona
Economia n'és un exemple. Un altre n'és el trimestral Barcelo
na Good News que s'envia a la comunitat empresarial estrange
ra, ple de bones notícies econòmiques de Barcelona. Un darrer

exemple és la campanya internacional de publicitat.

10. Una atenció preferent a la nostra euroregió: la C-6.

Diguem finalment, que, en aquest context cal donar una im
portància especial a l'euroregió immediata en la què ens mo

vem: els 16 milions de persones que viuen a les zones cobertes
per la xarxa de ciutats C-6: Toulouse,Montpellier, València, Sa
ragossa, Palma de Mallorca i Barcelona.

Per aquesta raó, l'Ajuntament anima aquesta xarxa, no sols
com un fòrum d'intercanvi d'experiències municipals, sinó com

a embrió d'un marc de col-laboració econòmica entre els empre
saris de tota la regió.
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Annex.

Membres de la Comissió Tècnica

Sr. José A. Acebillo, Director de l'Institut Municipal de Promoció Urbanística.
Sr.Alfonso de Alfonso, Director de l'Aeroport de Barcelona.
Sr. JavierÁlvarez, Director General d'Aviaco.
Sr. Josep AribauMonton, Director General MarketingPARADIS Restaurant.
Sr. Didac Armengol, representant del Collegi de Farmacèutics de Barcelona.
Sr. Ramón Bacardí Gascón, Cap del Servei de Cooperació Exterior del Ferroca
rril Metropolità Barcelona.
Sr. Josep Enric Baixas, Director de VIAJES BAIXAS.
Sr. J.A. Bigas Serrallonga, Cap Secció Planejament Entitat Metropolitana del

Transport.
Sr. Conrad Blanch i Fors, President Centre Excursionista de Catalunya.
Sr. Joan Blanch, Vice-President Executiu de la Mancomunitat de Municipis
(Àrea Metropolitana de Barcelona).
Sr. Albert Bramona, Secretari General del Gremi d'Hotels de Barcelona.
Sr. Joan Brunet, Director del Centre Internacional de Premsa de Barcelona.
Sr. Antonio Cabau, Ejecutivo Regional d'AVIACO a l'Aeroport de Barcelona.
Sr.Adolf Cabruja, Director General de la FIRA DEBARCELONA.
Sr. Joan Campreciós, Coordinador Adjunt del Pla Estratègic Barcelona2000.
Sr. Jordi Canals, Secretari General de l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empre
sa (IESE).
Sr. Sergi Carrascón, Delegat de l'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalu

nya.
Sr. Josep Casals iRubies, Conseller del Futbol Club Barcelona.
Sr. Francesc Castaiier i Basco, Director General de NESTLE.
Sr. Josep Castelló i Semino, Departament de Coordinació de l'Orfeó Català.
Sr. Antoni Castells i Duran, Cap Departament d'Estudis iProgramació de l'A
juntament de Barcelona.
Sr. Josep Cercós, Director General de WINTHERTUR.
Sr. Jordi Clos, Director General de l'HOTELCLARIS.
Sr. Xavier Coll, Assessor del Consell de Gremis de Comerç i Serveis de Barcelo
na.

Sr. Enric Crous, Director General de DAMM, S.A.
Sr. Francisco Cuevas Fernández, Secretari d'Agricultura del Partit Popular.
Sr. Jordi-Enric Curto, representant de Comissions Obreres.
Sr. José Antonio Díaz Salanova, President-Director General del Centre de Càl
cul de Sabadell, S.A.
Sr. Víctor Domínguez, Adjunt a Gerència d'Integral, S.A.
Sr. Pere Duran, Director del Patronat de Turisme de Barcelona.
Sra. Roser Esteve i Oro, Vocal 4t. de la Junta del Collegi d'Economistes de Ca

talunya.
Sr. Xavier Farriols, Director de Sindicacions de Banca Catalana.
Sr. Ricard Fayos iMolet, Director de Serveis de Planificació de l'Àrea Urbanis
me de l'Ajuntament de Barcelona.

Sr. Enric Flo, Regidor de l'Ajuntament de Badalona.
Sr. Miguel Ángel Fraile, Secretari General de la Confederació de Comerç de Ca

talunya.
Sr. Josep Gallego i Laredo, representant de la FECAV.
Sr. Antonio García Conesa, Assessoria Jurídica del Partit Popular.
Sr. Ramon Garriga i Saperas, Degà del Collegi d'Enginyers Industrials de Cata

lunya.
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Sr. Joan Gaspart i Solves, President del GRUP HUSA.
Sr. Pedro Grau, Director Adjunt d'Aigües de Barcelona, S.A.
Sr. Salvador Guillermo Viiíeta, Cap del Gabinet de l'Estudi de l'Associació de
Promotors Constructors d'Edificis de Barcelona.
Sr. Ramon Guixé, Director de Planificació de Telefónica de España, S.A.
Sr. Jorge Irigaray García, Director Estudis del BBA (Escuela de Administración
de Empresas de Barcelona).
Sr. Miguel de Jorge, Secretari del Delegat de l'Associació de Línies Aèries.
Sr. Pasqual Labernia i López, Comissió Esportiva de l'Associació Cultural i Es

portiva de la Vila Olímpica.
Sr. Hermilo Larumbe, Secretari General de Transcalit Foment del Treball Na
cional.
Sr. Emili López Bailón, Conseller Delegat de Transports Metropolitans de Bar
celona.
Sr. Manuel Ludevid, Director Promoció Econòmica de l'Àrea d'Economia iEm

preses de l'Ajuntament de Barcelona.
Sr. Luis Maqueda García, Enginyer Industrialdel Col4egi Enginyers Industrials.
Sr. Angel Martín-Benito, Director de Formación de SEAT.
Sr. AntoniMasferrer, President de CIMALSA.
Sr. Pelayo Martínez iBauluz, Director de Divisió de l'Entitat Metropolitana
Transport.
Sr. Jordi Maymó i Asses, Director General de MERCABARNA.
Sr. Santiago Montero Homs, Assessor Presidència de la Cambra Oficial de Co

merç, Indústria i Navegació de Barcelona.
Sr. Emiliano Mora, Cap de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Ripollet.
Sr. Josep Munné, President de PORT DEBARCELONA.
Sr. Josep Murano, President de l'Associació de Línies Aèries.
Sr. RafaelNadal Farreras, Sots-Director d'El Periódico.
Sr. Oriol Nel.lo, Director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Sr. Josep Pacreu Torrella, Director de Sistemes d'Informació de Hidroelèctrica
de Catalunya.
Sr. Bernardino Pardo del Rio, Col-legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ponts.
Sr. Joan Parpal Matfà, Director de Planejament d'Estudis iProjecció de la Man
comunitat de Municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona.
Sr. Juan Pascual Puig, Secretari de Medi Ambient del Partit Popular.
Sr. Albert Pérez i Novell,Director de l'Agència EFE, SA.
Sr. Salvador Piera i Serra, Adjunt al President de Foment de Construccions i
Contratas.
Sr.Perfecte Pi Roca, Director a Catalunya Grup CIAT.
Sra. Glòria Poal Marcet, Vocal de l'Associació Cultural iEsportiva de la Vila

Olímpica.
Sr. Jordi Prat Soler, Director Provincial del Ministeri d'Obres Públiques i Trans
port (MOPT).
Sr. Francesc Queralt i Bertran, Petita iMitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).
Sra. Isabel Raventós Gastón, Economista de la Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana Barcelona.
Sr. ArmandoRojas Aleix, Consejero Delegado del Gallery Hotel.
Sr. Rafael Romero Fernández, President de la Cambra Oficial de Contractistes
d'Obres de Catalunya.
Sr. Maurici Rovira Casbas, Responsable d'Infraestructura de la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria iNavegació.
Sr. Josep M. Rovira Rague, Secretari del Col-legi d'Enginyers Industrials de Ca
talunya.
Sra. Montserrat Rubí i Boada, Directora Tècnica del Consell Social de la Uni
versitat Autònoma de Barcelona.
Sr. Emilio Ruiz Prieto, Secretari de Política Territorial del Partir Popular.
Sr. Frederic Sabrià, Professor de IESE.
Sr. Ramón Segarra Segarra, Director del Col-legi Oficial d'Agents i Comissaris
de Duanes.
Sr. Pere Serra iAmengual, Secretari del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya.
Sr. Albert Serratosa, Director del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
Sr. Joan Manuel Teixidor Roca, Secretari General de l'Associació de Promotors
de Construcció d'Edificis.

Sr. Lluís Tejedor,Alcalde de l'Ajuntament del Prat del Llobregat.
Sr. Robert Tornabell, Degà d'ESADE.
Sra. Anna Vila Nardi, Departament de Geografia Humana de la Universitat de
Barcelona.
Sr. Ramón Vila i Solé, Petita iMitjana Empresa Catalunya (PIMEC).
Sr. Joan Vilalta, President de la Comissió de Transports del Foment del Treball
Nacional.
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L'evolució de l'atur a Barcelona i a l'àrea metropolitana
Tot i la insistència amb què els especialistes comparen la crisi

econòmica que actualment ens colpeja, juntament amb la major
part de les economies occidentals, amb la darrera crisi viscuda
coincidint amb els anys de la transició política i fins a mitjan
dels vuitanta, el cert és que els punts en comú són escassos, els
factors desencadenants diferents i l'entorn i els condicionants
externs incomparables. I fins i tot els camins per sortir-ne.

Possiblement aquesta insistència s'hagi de buscar per l'impac
te de la crisis sobre l'ocupació i elmercat de treball en general.
Un impacte comparable —i segons com esmiri superior— al de
l'anterior crisi. Unes taxes d'atur sobre població activa de l'or
dre del 23-24 per cent a Espanya i del 21-22 per cent a Catalu
nya i província de Barcelona segons l'Enquesta de Població Ac
tiva de l'INE són xifres que no poden deixar indiferent ningú i
que ens remeten necessàriament a les dels anys 1983-85.

Per a aquells que consideren que aquestes dades estan sobre
valorades —recordem que són el resultat d'enquestes trimes
trals— es por recórrer a les dades d'atur registrat de l'INEM.
Segons aquesta font, l'any 1993 haurà acabat amb unes taxes

d'atur a l'entorn del 17,5 per cent a Espanya, del 14 per cent a
Catalunya i a la província de Barcelona i aproximadament un 12

per cent a Barcelona. La diferència és substancial, alhora que
les dues fonts posen de relleu el fort impacte negatiu que la crisi
ha tingut en la destrucció de llocs de treball. Les discrepàncies
entre xifres són lògiques i escassament trascendents atès que les
dues sèries apunten la mateixa tendència. Amb això no es vol
pas dir que el milió de persones que es declaren en atur a l'EPA
i que no estan registrades com a desocupades, no ho siguin efec
tivament o ho siguin menys que les registrades. Aquesta és una
discusió menor al costat d'aquelles dades que ens diuen que du
rant el darrer any l'atur registrat ha augmentat a un ritme de
1.000 persones/dia pel conjunt d'Espanya. Una taxa de creixe
ment només comparable a les del bienni 1981-82.

1. Relació entre atur estimat i registrat

Les dades dels darrers anys posen de manifest que quasi sem
pre l'atur estimat resulta ser superior al registrat. I és lògic per
què —a banda d'altres consideracions— els requisits i les obliga
cions formals per ser considerat aturat o declarar-se desocupat
per l'EPA són incomparablement menors que els que exigeix
l'INEM. Simplificant molt, podríem dir que mentre que en el

primer cas es tracta d'un exercici purament subjectiu, en el se
gon s'exigeix amb més o menys èxit probar que no es té ni es
troba feina malgrat buscar-ne activament.

Aquest diferencial entre les dues sèries varia significativament
segons la fase del cicle econòmic i segons els àmbits. Així, en el

període 1980-93, la relació aturats estimats/aturats registrats pel
conjunt d'Espanya ha variat des d'un –4,0 per cent l'any 1987 a

un 40 per cent el 1993. Aquest interval entre valors extrems ha

estat més ampli encara a Catalunya —d'un 3,3 a un 58 per
cent— i a la província de Barcelona, d'un 7,5 a més d'un 65 per
cent. És a dir, durant la fase ascendent del cicle el diferencial es
redueix sensiblement, mentre que augmenta de forma especta
cular en els moments de recessió.

Explicar aquestes diferències no és una tasca que es pugui
abordar amb quatre línies ni és l'objectiu d'aquesta anàlisi. Però
tampoc hem de renunciar a apuntar alguns trets al respecte.
Així, i de forma molt general, aquest biaix a favor de l'atur esti
mat s'explica bàsicament —com ja s'ha apuntat— pel grau de
subjectivitat dels enquestats que, en conjuntures difícils tendei
xen a precaritzar encaramés la seva situació, mentre que els sis
temes de control que imposa l'INEM als aturats que es volen
registrar arriben a ser disuasoris per a tots aquells que no co

bren prestació i que no tenen una necessitat imperiosa de treba
llar o que no estan disposats a desenvolupar segons quines fei
nes. El pes de l'economia submergida, més o menys important
segons la fase del cicle econòmic i l'estructura productiva de
cada àmbit, és el coixí de moltes persones considerades aturades
per l'EPA i alhora és un recurs cada cop menys compatible amb
ser aturat registrat a l'INEM.

En definitiva, és difícil decantar-se per una o altra font quan
s'ha d'escollir aquella que reflecteixi millor la realitat. Possible
mentpodríem convenir que es troba en un punt intermig entre

les dades de l'EPA—cota màxima— i les de l'INEM—cota mí
nima. No tots els aturats s'apunten a l'INEM, ja sigui perquè
han deixat de buscar feina de forma activa i constant --el per
centatge d'aturats «desanimats» augmenta en períodes de crisi
o perquè no confien en que l'INEM els aconsegueixi una feina
adient. Contràriament, hi ha moltes persones que tot i treballar,
ja sigui perquè es tracta d'una feina encoberta, provisional, de
temporada, a temps parcial, etc., no volen ni han de figurar a
l'INEM però declaren a l'EPA que no treballen. També es de
claren en situació d'atur aquelles persones sense feina però que
no la busquen de forma activa. A més del nombre d'aturats, el
d'inactius és un collectiu que augmenta espectacularment en
èpoques de crisi econòmica.

Hom podria concloure que la major part dels inscrits com a

aturats als registres de l'INEM hi figuren per poder rebre la
prestació corresponent. Això explicaria que la cobertura sigui
tan elevada. Sense rebatre del tot aquest argument—molt estès
a nivell popular— cal recordar que en els darrers anys moltes
persones desocupades han passat a cobrar subsidis sense mante

nir-se com a aturats en demanda d'ocupació. Seria el cas de mi
lers de persones acollides a plans de pre-jubilació. A més a més,
l'INEM ja no és l'única ni la millor oficina de col.locació. La
funció d'intermediació que tradicionalment desenvolupava en

règim pràcticament de monopoli, darrerament s'ha desenvolupat
també a través d'altres institucions—entre elles el mateixAjun
tament de Barcelona— a través dels programes del F.S.E.
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2. Evolució de lapoblació activa i dels seus components.

Abans d'encarar una anàlisi amb detall de les dades d'atur cal
recordar —encara que sigui de forma molt superficial— quina
ha estat l'evolució de la població activa durant aquest mateix
període. Hi ha una certa tendència a obviar aquesta qüestió,
d'altra banda cabdal. Perquè no és correcte equiparar els 2,7 mi
lions d'aturats registrats a Espanya en acabar el 1993 amb un

nombre semblant de final de 1985, sense tenir present que la po
blació activa en aquest darrers vuit anys ha augmentat en més
de 2 milions de persones fins a superar els 15,4 milions l'estiu
del 93.

Segons l'EPA, l'evolució de la població activa ha estat molt
similar a la província de Barcelona i a Catalunya, amb un aug
ment entre 1980 i el 3r. tr. de 1993 al voltant del 13-14 per cent.
A Espanya, en canvi, ha estat sensiblement superior, proper al
20 per cent. Aquesta diversitat de ritmes de creixement és impu
table bàsicament a una menor taxa d'activitat al conjunt d'Espa
nya a començament del període com a conseqüència d'una in

corporació més tardana de la dona al mercat de treball al
conjunt del país que no pas a Catalunya.

Aquest augment de la població activa ha tingut un impacte di
ferent sobre el nombre d'ocupats i aturats segons els àmbits.
Vegem-ne alguns exemples:
— Malgrat elmajor creixement de la població activa a Espa

nya durant els anys 1980-1993 en relació amb el registrat a Cata
lunya i província de Barcelona, l'augment de lapoblació ocupa
da ha estatmés moderat i homogeni a tots els àmbits. En tot

cas, i deixant de banda els màxims assolits durant el període, es
podria parlar d'una evolució de l'ocupació més positiva a Cata
lunya que al conjunt d'Espanya.
— Com que l'augment de població activa no s'ha traduït en

un augment semblant de la població ocupada, el resultat ha es

tat un augment del nombre de desocupats. Així, mentre el nom
bre d'aturats segons l'EPA a la província de Barcelona i Catalu
nya en acabar el 3r. tr. de 1993 era aproximadament un 60 i un
67 per cent superior, respectivament, al de 1980, a Espanya ha
via augmentat gairebé un 120 per cent.
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Evolució de la població activa (números índex)

31-XII-1980 100,- 100,— 100,-
31-XII-1986 102,7 103,3 108,1
31-XII-1987 108,5 108,0 112,7
30-IX-1993 113,3 114,0 119,9

Evolució de l'atur segons l'EPA (números índex)

31-XII-1980 100,- 100,- 100,-
31-XII-1984 170,3 171,1 177,1
31-XII-1990 100,2 103,9 149,6
30-IX-1993 159,3 166,7 218,8

— A banda de l'evolució quantitativa del període, cal insistir
en la diferent evolució interna de les sèries segons els àmbits
geogràfics considerats. Especialment de la de l'atur. La cota mà
xima d'aturats a la província de Barcelona i a Catalunya se situa
a finals de 1984, mentre que a Espanya és dos anys més tard
(ens referim sempre a dades de l'EPA del quart trimestre de
cada any) i s'assoleixen ja nous màxims el 1992 a Espanya i pre
visiblement el 1993 a tots els àmbits. Si considerem el nombre
d'aturats registrats a final de cada any, el màximabsolut es
retarda dos anys —passa al 1986— per a la província de Barce
lona i per a Catalunya i al 1987 per a Espanya. Ara per ara la
crisi actual no ha portat a superar aquests màxims, i és improba
ble que se superin al llarg del 1994 si es confirmen les previsions
de recuperació de la taxa de creixement del PIB, especialment
perquè el control que aplica l'INEM als aturats inscrits ésmolt
més rigorós que en el passat. A banda de l'impacte a curt termi
ni de la reforma laboral i les noves modalitats de contractació
que preveu.

—Òbviament, en tots els àmbits es detecta una disminució de
la població ocupada del 1980 al 1986-87, paral-lelament a un
augment de l'atur —ja sigui estimat o registrat. Posteriorment,
durant el període 1987-91 de fort creixement de l'economia i de
l'ocupació, el nombre d'aturats tendeix a disminuir però no

aconsegueix situar-se per sota del nivell de 1980. Es a dir, que la
disminució de la taxa d'atur durant la segona meitat dels vuitan
ta reflecteix el fet que el mercat de treball absorbeix una part de
les noves incorporacions fruit de l'augment de la població acti
va, però no aconsegueix disminuir el nombre absolut d'aturats
que hi havia al 1980.
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3. Evolució de l'atur registrat juvenil i per sexes.

Així com l'EPA només ens permet disposar de dades a nivell
provincial coma àmbit territorial més reduït, les dades de l'atur
registrat són disponibles per a Barcelona i les diferents comar
ques de la Regió I. És per aquesta raó que utilitzarem aquest re
gistre per a la nostra anàlisi de l'evolució de l'atur a Barcelona

ciutat, a la Regió I coma regió metropolitana i a Catalunya com
a marc de referència.

A final de 1993, l'augment del nombre d'aturats registrats a

Barcelona era d'aproximadament un 53 per cent en relació amb
l'existent a finals de 1980. Aquest és un augment clarament su
perior al registrat al conjunt de laRegió Ji a Catalunya. Al ma
teix temps s'acosta molt més a l'evolució de l'atur estimat que
no pas a la resta d'àmbits.

Evolució de l'atur registrat (ulnieros índex)

31-XII-1980 100,- 100,- 100,-
31-XII-1986 223,5 188,4 196,5
31-XII-1991 117,9 99,4 112,5
31-XII-1993 152,9* 134,3* 148,0

(*) Dades estimades.

Evolució de l'atur masculí (números índex)

31-XII-1980 100,- 100,- 100,-
31-XII-1983 189,9 163,6 167,3
31-XII-1987 157,5 126,0 132,2
30-XII-1990 72,2 58,1 64,2
31-XII-1992 88,0 72,6 80,2
30-IX-1993 106,9 91,2 100,3

Evolució de l'atur femení (números índex)

31-XII-1980 100,- 100,- 100,-
31-XII-1983 250,2 215,0 217,3
31-XII-1987 314,5 271,7 287,0
31-XII-1990 207,5 187,7 212,1
31-XII-1992 193,5 179,2 184,4
30-IX-1993 213,9 183,5 204,0

Algunes de les raons que expliquen aquest superior ritme de
creixement de l'atur a Barcelona especialment durant el primer
quinquenni dels vuitanta ens remeten en primer lloc a l'origen
industrial de la crisi de finals dels setanta, amb un impacte im
portant en el teixit productiu de Barcelona i primer cinturó me

tropolità.

També és rellevant el fet que a principis dels vuitanta, la «cul
tura» d'inscriure's a l'INEM per a buscar feina eramés genera
litzada a Barcelona i als grans nuclis urbans del seu entorn que
a la resta del territori. Aquest fet es fa especialment palès amb
la forta tendència que durant laprimera meitat dels vuitanta
mostra un volum creixent de mà d'obra femenina -cada cop
millor preparada- a registrar-se a les oficines d'ocupació com
una forma d'incorporar-se activament al mercat de treball. Fins
al punt que a partir del 1987 el conectiu de dones en atur regis
trades a l'INEM supera àmpliament al dels homes.

Les dades disponibles posen de relleu el diferent comporta
ment dels col.lectius d'homes i dones registrats com a desocu
pats a l'INEM al llarg dels anys i també en funció dels diferents
àmbits territorials.
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De l'evolució de les diferents sèries es constata uns punts
d'inflexió de les tendències diferents entre l'atur masculí i el fe
mení amb independència de l'àmbit geogràfic. Reflex de l'exis
tència de condicionants estructurals en el mercat de treball que
fan que el collectiu femení sigui un col.lectiu escassament mi
mat.

Així, la sèrie d'atur masculí assoleix el seumàxim en acabar
el 1983 a tots els àmbits geogràfics —a Barcelona es repeteix
aquest màxim l'any 1985—, mentre que la sèrie d'atur femení
creix ininterrompudament fins al 1987. Es tracta de dues ten
dències amb el mateix sentit, però amb ritmes de creixement di
ferents i amb unes reaccions davant els canvis de conjuntura
diferents i, aparentment, contradictoris.

Si observem l'evolució de l'atur durant el període de creixe
ment de l'economia, ens adonem que passa el mateix que en la
fase recessiva encara que les diferències d'intensitat i el «gap»
entre els punts d'inflexió s'han reduït. Així, la sèrie d'atur mas
culí situa els seus mínims a tots els àmbits en acabar l'any 1990,
després de set anys de descens, mentre que l'atur femení conti
nua reduint-se fins a final del 1992 —o el 1991 pel conjunt de la
Regió I.

Per explicar aquest diferent comportament entre l'atur regis
trat femení i masculí d'ençà el 1980 hem de recórrer a conceptes
com ara el tradicional caràcter subsidiari de lamà d'obra feme
nina a l'estructura productiva catalana i espanyola, una cultura
d'assignació sexista d'activitats professionals i de nivells de res
ponsabilitat, i una discriminació de fet del col.lectiu de dones,
especialment a partir d'una certa edat, per raons alienes a les es

trictament professionals.

De forma parallela a la progressiva superació d'aquestes
barreres, l'economia catalana i la barcelonina en especial, han
viscut una notable transformació de la seva estructura producti
va que, sens dubte, ha estat un dels factors que més ha afavorit
aquesta progressiva superació de ladiscriminació de lamà
d'obra per raons de sexe. En tot cas, la relació entre atur i grans
sectors productius és una qüestió que abordarem en el proper
punt.

A grans trets, i sense ànim d'esgotar la casuística, comentar
que el fort augment de l'atur femení de la primera meitat dels
vuitanta —anys de crisi— es deu bàsicament a unaprogressiva
incorporació de la dona almercat de treball, producte tant dels
canvis que vivia la nostra societat en aquells anys com d'una
creixent necessitat per part de moltes famílies en les que la dona
intenta aportar o complementar les rendes que—a conseqüèn
cia de la crisi— ara no aporta o aporta amb menys quantitat el
cap de família que ha perdut la seva feina, fins aleshores única
font de renda familiar.
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Evolució de l'atur juvenil (números índex)

31-XII-1980 100,- 100,- 100,-
31-XII-1983 196,5 241,3 190,4
31-XII-1991 52,9 71,2 62,9
30-IX-1993 68,1 98,2 85,0

Per explicar que Patur femení continuï augmentant durant els
primers anys de creixement i quan l'atur masculí disminueix,
s'ha de pensar bàsicament en la conjunció de dos factors com

ara una certa discriminació per raó de sexe —les empreses pre
fereixen contractar homes en primera instància— suavitzada
amb l'excusa de l'experiència i d'una major qualificació profes
sional, i unes expectatives de creixement que fan que s'incorpori
a la població activa com a demandant d'ocupació, en molts ca
sos més potencial que efectiva, un percentatge significatiu de la

població femenina que en unes altres circumstàncies possible
ment no s'hi hauria incorporat.

Que la recessió actual s'hagi fet sentir abans i amb més inten
sitat entre els homes que no pas entre les dones —si ens guiem
per l'evolució de l'atur registrat— possiblement es deu al fet
que la crisi ha començat per sectors amb un predomini de mà
d'obra masculina —construcció i determinades branques indus
trials i de serveis a la producció— alhora que l'expansió del ter
ciari ha obert noves expectatives de col.locació per a la dona.
Sense oblidar que en moments de crisi, i per tant de dificultats
creixents per trobar feina, hi haurà un percentatge de població
activa que previsiblement deixarà de buscar feina activament, i
en conseqüència deixa d'ésser una persona desocupada a efectes
de l'INEM. Possiblement optarà per un treball precari a l'eco
nomia submergida.

Al llarg de tot el període estudiat, l'evolució de l'atur juvenil
—assimilat a aquelles persones amb menys de 24 anys— s'ajusta
força a l'evolució de l'atur masculí pel que a fa a tendència, in
tensitat de creixement i punts d'inflexió, amb l'excepció del con
junt de la Regió I.

La diferència d'evolució entre l'atur juvenil a Barcelona i res
ta de la Regió I —mésmarcada que la que es desprèn de la
Taula pel pes de Barcelona sobre el conjunt de la Regió I— du
rant el trienni 1980-1983 s'ha d'imputar a l'impacte de la crisi
sobre el teixit productiu del primer cinturó metropolità, molt
depenent de l'activitat industrial. També hi va influir una estruc
tura demogràfica més jove a l'entorn metropolità que no pas a

Barcelona i possiblement una menor proporció d'estudiants
d'ensenyament superior. Totplegat es fa notar en un col.lectiu
d'aturats sense ocupació anterior percentualment moltmés im
portant a la Regió I que a Barcelona i Catalunya.
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4. Distribució sectorial de l'atur.

L'anàlisi de l'atur a nivell de grans sectors productius -una
divisió que d'altra banda perd sentit a un ritme vertiginós
posa en evidència el fet diferencial de la conjuntura sectorial,
davant del fet locaciónal. És a dir, l'evolució seguida per l'atur
de procedència industrial és molt semblant, quant a tendències,
a tots els àmbits considerats, alhora que ésmanifestament dife
rent a l'evolució de l'atur a la resta de sectors. Elmateix passa
amb la construcció i els serveis.

Evolució sectorial de l'atur (números índex)

31-XII-1980
31-XII-1985
31-XII-1986
31-XII-1991
30-IX-1993

100,-
198,5
191,4
114,1
130,3

100,-
173,1
175,3
113,3
131,9

100,-
179,5
180,3
125,6
146,3

31-XII-1980 100,- 100,- 100,-
31-XII-1982 118,7 105,0 113,6
31-XII-1983 113,8 106,4 115,2
31-XII-1989 32,6 26,0 31,2
31-XII-1990 31,0 26,9 33,3
30-IX-1993 60,0 54,3 64,8

31-XII-1980 100,- 100,- 100,-
31-XII-1987 263,9 258,8 286,8
31-XII-1989 175,1 180,5 209,5
30-IX-1993 232,2 237,9 258,0

L'evolució de l'atur industrial d'ençà el 1980 reflecteix amb
molta precisió l'evolució de l'activitat econòmica i especialment
els punts d'inflexió del creixement de l'economia. Així, les da
des d'atur industrial marquen la sortida de la crisi de final dels
setanta a partir del 1986-1987 i tanquen aquesta fase alcista el
1991-1992.

Contràriament, la construcció inicia una certa recuperació a

partir del 1984, amb un creixement espectacular a partir del
1988 i fins el 1990-1991. En aquest cas però, la necessària especi
ficitat del sector a cada àmbit incideix en trajectòries lleument
divergents, a banda que l'atur registrat no és, especialment en
aquest cas, l'indicador que millor illustra l'evolució del sector.

Tres quarts del mateix succeeix amb el conjunt dels serveis.
D'una banda, constatar que el collectiu d'aturats d'aquest sec
tor ha passat a ser, d'ençà el 1983, el més voluminós a Barcelo
na. Possiblement l'augment de la població activa femenina n'ha
estat un dels factors responsables. A Catalunya aquest canvi es
tructural no es produeix fins a final del 1991, mentre que al con

junt de la Regió I -tot i el pes de Barcelona- tot just s'ha pro
duït al llarg del darrer any.
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Aquesta creixent participació dels desocupats del terciari so
bre el total és el resultat lògic del procés de terciarització de
l'economia barcelonina i, en menor mesura de la catalana. No
s'ha d'oblidar, però, que sota aquest concepte de terciarització
s'hi inclou també el resultat d'una creixent segmentació o des
concentració de l'activitat industrial tradicional. De talmanera
que molts llocs de treball considerats industrials tot just fa uns

anys —perquè l'activitat principal de l'empresa era de caire in
dustrial— actualment es comptabilitzen com a terciaris pel sol
fet que s'han segregat de l'empresa originària o matriu a una

empresa filial o independent. En definitiva, una empresa de ser

veis.

Cal tenir present aquest matisos per tal de no arribar a con

clusions enganyoses en funció de les dades d'aturats registrats
per sectors. Per exemple, aquestes dades ens diuen que actual
ment a Barcelona hi ha un 30 per cent més d'aturats industrials
que l'any 1980, mentre que als serveis aquest augment és d'un
130 per cent. 0 que en els darrers dos anys, els augments han
estat d'un 14 i un 24 per cent respectivament. Aquestes dades
semblen entrar en contradicció amb tot el que s'ha dit i escrit
del dinamisme dels serveis i de la seva capacitat de generar llocs
de treball enfront d'una indústria cada cop més intensiva en ca

pital.

De fet, però, no s'està davant d'una contradicció sinó d'un
mercat de treball moltmés precari que abans del 1985. Si be és
cert que durant la darrera fase expansiva de l'economia l'ano
menat terciari va ser el que més llocs de treball va generar, no
ho és menys que lamajoria s'han cobert amb contractacions
temporals que faciliten la rotació i renovació de plantilles i que
lògicament no es renoven si la conjuntura és desfavorable.
D'aquí aquesta correspondència entre creació de llocs de treball
i augment de l'atur.

No voldríem acabar aquest comentari sobre l'evolució de les
dades d'atur sense insistir en un aspecte que les dades disponi
bles reflecteixen amb nitidesa i que és prioritari conèixer i assu
mir per tal que les accions per lluitar contra la desocupació si
guin efectives. Ens referim al fet que l'actual crisi econòmica
dibuixa un mapa de ladesocupació per edats i sexes força dife
rent al de deu anys enrera, especialment a Barcelona.
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Si el segment de població activa més desprotegit els anys
1983-1984 era el de la gent jove—més del 40 per cent dels atu
rats registrats a Barcelona i gairebé el 50 per cent a la resta del
país tenien menys de 24 anys— i especialment aquella que tot

just volia accedir a una primera feina, actualment, amb un nivell
de desocupació semblant en termes absoluts, el segment de po
blació amb més dificultatsper recol-locar-se és i serà el de la
gent amb més de 40-45 anys, i especialment les dones.

Sense voler entrar en les causes —d'índole molt diversa— que
han provocat aquesta transformació, estem assistint a l'inici d'un
canvi substancial en el mercat de treball a lamajoria de les eco

nomies europees. En el cas de Barcelona i àrea metropolitana
han coincidit en el temps factors demogràfics, de canvi de teixit
productiu, de major i diferent qualificació professional de les
noves ocupacions i de la gent que s'incorpora al mercat de tre

ball, etc.

Sembla inevitable que aquests canvis en el món laboral incidi
ran en un ampli collectiu de persones encara lluny de l'edat de
jubilació que es veuran abocades a la desocupació forçosa o, en
el millor dels casos, a feines marginals i precàries. Aquesta mà
d'obra difícilment pot competir per les noves ocupacions que el
mercat genera —fins i tot en les pitjors conjuntures— atesos els
nous requeriments de coneixements que el mercat demanda.

Només una defensa decidida i intel.ligent del teixitproductiu
que el país i especialment la ciutat té actualment i amb possibili
tats d'ésser competitiu a nivell mundial, si hi ha voluntat i cons
ciència clara del que ens hi juguem, pot moderar aquesta ten
dència a malbaratar factors de producció estratègics pel país,
com és una part de la seva mà d'obra qualificada.

Finalment, algunes idees genèriques i més de caràcter social
que no laboral en si, poden acabar d'obrir un possible debat.
Tots els canvis en elmercat laboral a què hem fet esment tin
dran efectes en les relacions familiars i socials. Així, comença a

fer-se palès que no tots els membres d'una unitat familiar que
desitgin treballar podran estar ocupats almateix temps, esta
blint-se així mecanismes de solidaritat entre ells per assegurar
una renda familiar conjunta el més estable possible.

Paral•lelament als canvis familiars, comencen a posar-se en

qüestió aspectesmés socials, com ara la desmitificació d'una fei
na estable per a tota la vida, que les noves generacions ja no

troben i comencen a acceptar, tot i les dificultats que això els
comporta. Per altra banda, els debats que actualment posen en

qüestió els límits de l'estat del benestar o la presa de conscièn
cia que no es pot assolir la plena ocupació —parlaríem aquí
d'un atur estructural o de llarga durada difícil de quantificar
però en tot cas elevat— obren les portes a una nova cultura del
treball, ja sigui la de «treballar menys, però tots» —que comen

ça a plasmar-se en algunes empreses significatives d'Europa—,
ja sigui augmentar el nivell d'ocupació a base d'incidir en una

reducció de costos salarials i càrregues socials que suporten les
empreses. En tot cas, vol ser, com apunta el títol, una aportació
més a un debat obert.

Un debat obert i d'actualitat —d'altra banda— a molts països
del món occidental, on s'està replantejant fins i tot el mateix
concepte de producció, i per descomptat, la majoria dels siste
mes i processos de producció.



Evolució de la població activa i dels seus components
Província Barcelona

Població
PA

Població
o 'a EP •

Població Taxa d'atur

aturada EP estimat E A
Atur registrat

INEM)
Taxa d'atur

re istrat
Atur estimat/
atur re istrat

1980 1.752,1 1.478,6 273,5 15,6 208,3 11,9 31,3
1981 1.776,1 1.432,6 343,5 19,3 257,1 14,5 33,6
1982 1.796,4 1.361,1 435,3 24,2 317,8 17,7 37,0
1983 1.798,5 1.348,7 449,8 25,0 378,2 21,0 18,9
1984 1.793,1 1.327,3 465,7 26,0 376,6 21,0 23,7

1985 1.798,6 1.263,1 455,6 25,3 389,7 21,7 16,9
1986 1.799,1 1.372,0 427,0 23,7 397,3 22,1 7,5
1987 1.900,3 1.465,8 434,5 22,9 368,4 19,4 17,9
1988 1.878,6 1.496,4 382,2 20,3 302,0 16,1 26,6
1989 1.911,5 1.612,5 299,1 15,6 229,9 12,0 30,1

1990 1.948,2 1.674,1 274,1 14,1 219,8 11,3 24,7
1991 1.939,1 1.667,1 272,0 14,0 213,9 11,0 27,2
1992 1.907,3 1.584,5 322,8 16,9 223,0 11,7 44,7
111.93 1.984,7 1.549,0 435,7 22,0 263,5 13,3 65,3

1980 2.249,0 1.939,7 309,3 13,8 240,3 10,7 28,7
1981 2.293,2 1.902,4 390,8 17,0 298,2 13,0 31,1
1982 2.318,4 1.827,1 491,3 21,2 373,7 16,1 31,5
1983 2.313,2 1.805,7 507,5 21,9 443,3 19,2 14,5
1984 2.311,0 1.781,8 529,2 22,9 446,3 19,3 18,6

1985 2.323,9 1.804,5 519,3 22,3 461,8 19,9 12,5
1986 2322,8 1.835,2 487,6 21,0 472,2 20,3 3,3
1987 2.429,7 1.942,6 487,1 20,0 445,1 18,3 9,4
1988 2.423,6 1.996,1 427,4 17,6 369,5 15,2 15,7
1989 2.467,5 2.129,2 338,3 13,7 285,8 11,6 18,4

1990 2.530,9 2.209,4 321,5 12,7 276,1 10,9 16,4
1991 2.533,0 2.207,8 325,2 12,8 270,4 10,7 20,3
1992 2.492,3 2.101,7 390,6 15,7 278,5 11,2 40,3
111.93 2.564,0 2.048,3 515,7 20,1 326,5 12,7 58,0
1993 355,8 13,9

1980 12.860,2 11.239,9 1.620,3 12,6 1.415,7 11,0 14,5
1981 12.918,9 10.930,7 1.988,2 15,4 1.743,8 13,5 14,0
1982 13.101,1 10.866,3 2.234,8 17,1 2.150,9 16,4 3,9
1983 13.210,1 10.776,5 2.433,6 18,4 2.342,3 17,7 3,9
1984 13.228,2 10.359,0 2.869,2 21,7 2.604,2 19,7 10,2

1985 13.345,5 10.411,5 2.934,0 22,0 2.731,5 20,5 7,4
1986 13.904,8 10.961,3 2.943,5 21,2 2.901,8 20,9 1,4
1987 14.497,8 11.593,0 2.903,9 20,0 3.023,6 20,9 -4,0
1988 14.620,7 11.919,6 2.701,2 18,5 2.768,5 18,9 -2,4
1989 14.929,9 12.408,2 2.521,8 16,9 2.426,6 16,3 3,9

1990 15.044,1 12.619,8 2.424,3 16,1 2351,2 15,6 3,1
1991 15.125,1 12.558,9 2.5662 17,0 2.329,3 15,4 10,2
1992 15.193,0 12.145,9 3.047,1 20,1 2.360,4 15,5 29,1
111.93 15.423,2 11.877,3 3.545,9 23,0 2.532,1 16,4 40,0
1993 2.705,8 17,4

Font: INE; EPA 4t. tr.diversos anys. Departament de Treball de la Generalitat; Full mensual d'ocupació.
Notes: A les dades d'Espanya l'atur de 1982 és de gener del 1983 i l'atur de 1991 és de novembre.
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Evolució de l'atur registrat (desocupats registrats
Barcelona

a l'INEM)

..
,

1980 56.230 20.326 8.566 18.889 8392 37.262 18.968 25.941
1981 74.777 27396 10.150 23.644 13.536 48.136 26.641 28.841
1982 95.821 33.308 10.166 31.568 20.710 61.431 34.390 40.249
1983 118.242 37.524 9.749 38.706 32.122 70.777 47.465 50.938
1984 118.819 37.517 9.330 40.275 31.127 69.094 50.300 50.117

1985 124.076 40.355 8.760 45.453 29.282 70.323 53.350 47.134
1986 125.694 38.900 7.885 49.582 29.057 66.750 58.944 45.889
1987 118.402 37.425 6.648 49.857 24.229 58.754 59.648 38.923
1988 97.077 31.982 4.480 42.468 17.962 42.579 54.498 28.596
1989 70.642 25.408 2.789 33.067 9.239 28.580 42.062 15.360

1990 66.238 24.203 2.659 33.454 5.809 26.886 39.352 13.780
1991 66.295 23.199 3.063 35.372 4.572 27.721 38.574 13.721
1992 69.491 23.785 4.461 37.193 3.956 32.795 36.696 14.029
IX.93 80.407 26.490 5.143 43.856 4.818 39.829 40.578 17.678
1993 85.974

1980 191.746 73.396 39.781 41.071 37.216 126.593 65.153 69.636
1981 233.612 91.699 42.504 50.996 48.081 151.905 81.707 104.736
1982 290.876 112.215 41.782 67.795 68.586 184.695 106.181 138.603
1983 347.181 122390 42.334 78.596 103.185 207.111 140.070 168.029
1984 341.394 118.136 36.784 82.693 102.679 198.713 142.681 159.375

1985 353.329 127.034 33.082 92315 99.176 197.937 154.989 152.222
1986 361317 128.665 30.938 104.253 95.477 186.677 174.173 147.741
1987 336.597 125.422 25.897 106.306 77.420 159.557 177.040 125.436
1988 273.480 108.179 16.313 91.440 56.242 110.884 163.195 92.870
1989 206.416 89.896 10.338 74.140 31.196 74.521 131.895 54.862

1990 195.864 88.145 10.689 75.793 20.525 73.590 122.274 50.237
1991 190.669 83.178 12.372 78.778 15.833 74.259 115.410 49.566
1992 198.650 84.897 18.399 81342 13.475 91.927 116.723 53.212
IX.93 234.977 96.777 21.618 97.693 18.280 115.409 119.571 68.358
1993 257.515

1980 240.338 89.307 53.041 52.531 44.760 158.022 82.316 112.067
1981 298.184 113.268 59.381 66.909 57.686 193.211 104.973 134.200
1982 373.671 139.617 60.264 88.762 83.241 237.239 136.432 176.974
1983 443.312 152.409 61.083 105.658 122.150 264.402 178.910 213.330
1984 446.340 150.457 54362 115.508 123.174 259.172 187.168 207.157

1985 461.800 160.324 49.368 128.946 120.026 257.145 204.655 198.571
1986 472.213 160.994 46.391 144.794 116.533 241.984 230.229 192.343
1987 445.125 159.942 38.318 150.662 92.646 208.913 236.212 165.966
1988 369.471 140.168 25.188 133.639 67.234 148.858 220.613 125.182
1989 285.809 118.444 16.571 110.046 38.255 101.957 183.852 77.654

1990 276.087 118.008 17.673 112.515 25.563 101.493 174.594 71.425
1991 270.354 112.155 20.637 115.770 19.781 104.038 166.316 70.495
1992 278.456 114.329 28.656 116.262 17.542 126.661 151.795 75.684
IX.93 326.492 130.622 34.349 135.526 24.128 158.560 167.932 95.284
1993 355.816

Font: INEM, atur registrat a final de període.
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Indicadors econòmics
O. Síntesi



Alt'



Síntesi

Quadre de síntesi

Darrera
dada

Variació

(°,/o)
Acumulat darrers

12 mesos

1992/
1991

3r.tr.93 814,9 -4,9 3.385,0 0,3 8,0

3r.tr.93 3.947,6 -0,7 17357,6 -5,6 0,1
3r.tr.93 1.064,9 -18,9 4.916,1 -5,3 1,4
3r.tr.93 2.882,8 8,3 12.441,5 -5,8 -0,4
3r.tr.93 1.556,8 -16,2 6.754,9 -9,1 12,6
3r.tr.93 519,4 -7,2 2.495,5 4,3 29,1
3r.tr.93 589,7 -3,6 2.338,8 -14,4 15,6

3r.tr.93 650 -7,7 2.479 -3,8 30,7
3r.tr.93 4.803 -19,1 20.718 -11,8 1,4

3r.tr.93 683 152,0 2.735 13,3 -22,3
3r.tr.93 10.178 1.362,4 17.309 39,1 -40,8
3r.tr.93 585.980 738,1 1.291.221 40,3 -33,1
3r.tr.93 147.296 148,7 565.088 9,5 -17,9
3r.tr.93 438.684 4.004,8 726.133 79,7 -45,3
3r.tr.93 7.732 4,1 28.699 -0,4 21,9
30-IX-93 881,0 -0,4 0,9

3r.tr.93 2.799 -8,6 9.706 -3,3 11,9
3r.tr.93 1.559 -10,5 5.748 -6,7 7,3
3r.tr.93 1.240 -6,0 3.958 2,2 20,1
3r.tr.93 12.809 -39,6 61.974 -12,8 19,0

ago.-oct. 1.134 -4,2 4.263 -3,3 4,9
ago.-oct. 498 3,1 2.286 -8,0 7,8
ago.-oct. 505 60,3 1.294 46,2 6,2
ago.-oct. 4 -86,7 117 -23,5 -58,3
ago.-oct. 35 -45,3 209 17,4 30,4
ago.-oct. 92 -68,5 357 -49,4 20,0

zamair.magie.

Activitat productiva
Consum d'electricitat (usos cials-ind.) (Gwh)
Tràfic de mercaderies pel port
-Total (milers tones)

Embarcades (milers tones)
Desembarcades (milers tones)

- Càrrega general (milers tones)
Exportacions (milers tones)
Importacions (milers tones)

Construcció d'habitatges
- Iniciats
- Projectes d'habitatges visats (prov.)
Obra nova prevista a les llicències d'obres

aprovades:
- Habitatges
- Places d'aparcament
- Superfície total (m2)
- Superfície en edificis residencials (m2)
- Superfície en construccions no residencials (m2)
Conferencies telefòniques internacionals (milers)
Línies telefòniques en servei (milers)

Trànsit de passatgers per l'aeroport
-Total (milers)
- Interior (milers)

- Internacional (milers)
Tràfic de mercaderies per l'aeroport (tones)
Pemoctacions en hotels de Barcelona, segons
motiu de la visita (milers) -Total

- Negocis
- Turisme
-Fires
- Congressos
- Altres

L'evolució de l'activitat econòmica de Barcelona durant
el tercer trimestre de 1993.

L'evolució dels indicadors econòmics de la ciutat durant el
tercer trimestre de 1993 no presenta -fora comptades excep
cions- canvis significatius en la tendència cap a una notable
moderació de les taxes de decreixement de la majoria dels indi
cadors d'activitat i de consum disponibles. Cal insistir però, com
ja s'avançava en comentaris anteriors, en una clara estabilització
d'algunes de les principals magnituds empresarials -producció,
vendes i estocs-especialment entre les empreses d'aquells sec

tors industrials que s'han beneficiat més i de forma més imme
diata i directa dels guanys de competitivitat via preus que han
registrat els seus productes gràcies a les succesives devaluacions
de la pesseta.

A grans trets, l'evolució econòmica del tercer trimestre d'en
guany no difereix substancialment de la del trimestre anterior ni
de la del conjunt del país.Hi ha un cert consens a l'hora de va

lorar positivament el creixement econòmic del trimestre en rela
ció amb l'anterior -entre un 0,4 i un 0,5 per cent- mentre que
en la taxa interanual el descens es quantifica al voltant d'un 2

per cent. Però convé insistir que aquesta tendència negativa que
en molts casos reflecteixen les dades s'ha de matisar -especial
ment a Barcelona- pel fet que la seva comparació interanual es
fa amb un període -l'estiu del 1992- totalment atípic i amb

uns índexs de màxima activitat en alguns sectors terciaris i en no

pocs indicadors de consum.

Esmanté la tendència a la baixa
L'evolució d'aquest trimestre es caracteritza per una
desacceleració de la pèrdua de ritme de períodes
anteriors. Malgrat que les exportacions no han

mantingut el to positiu delprimer semestre, la
davallada del creixement dels fluxos de sortida s'ha

degut al tràfic de cabotatge. La intensitat de la feblesa
de la demanda interna condiciona l'evolució total
La incertesa de les expectativesno afavoreix noves
inversions i fa difícil mantenir el dinamisme de

períodes anteriors
Evolució puntual i atípica pel que fa a la concentració
en el tempsd'un nombre tan elevat de places
d'aparcament de propera construcció. Cal destacar la
consolidació de la trajectòria alcista del nombre
d'habitatges. En conjunt, s'espera acabar l'anyamb
unes previsions d'obra molt superiorsa les d'un any
abans
Es manté el nombre de conferències internacionals,
alhora que es redueix lleument el nombre de línies en
servei
Deixant de banda la comparació amb un any abans
-l'estiu dels Jocs idels Paralímpics- l'evolució del
trimestre ha estat molt positiva en termes de trànsit
internacional de passatgers, inecessàriament negativa
quant a tràfic de mercaderies

D'ençà la celebració dels Jocs Olímpics, les
pemoctacions hoteleres per motius turístics no han
deixat d'augmentar, fins al punt que aquest epígrafha
augmentat la seva participació sobre el total

aproximadament en un 50 per cent en el darrer any.
Això s'ha produït a costa de les pemoctacions per
motius de negocis, firesi altres

Els elevats nivells d'utilització assolits un any enrera amb ocasió
dels Jocs Olímpics i els Paralímpics, impossibiliten que molts

sectorsdel terciari puguin presentar -un any després
resultats formalment positius.

Com en trimestres anteriors, hem d'insistir en el fet que en

termes agregats el terciari manté encara un comportament força
positiu en comparació amb la resta de branques productives, es
pecialment les industrials. L'esquema que d'ençà l'aparició dels
primers símptomes de desacceleració del creixement ens ha ser

vit per explicar lamillor reacció de Barcelona, basada en el fet
que el dinamisme del terciari i el manteniment de taxes positi
ves en els indicadors de consum compensaven la menor activitat
industrial, presenta les primeres esquerdes serioses i alhora indi
cis de possibles canvis.

El terciari, més pel pes que ha assolit en els darrers 8-10 anys
que no pas pel dinamisme que actualment exhibeix, continua
sent i serà en el futur un dels motors -possiblement el més im
portant- de l'economia barcelonina.
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Quadre de síntesi (continuació)

Mercat de treball
Nombre de residents ocupats (estimació)
Taxa d'atur registrat (Barcelona ciutat) (%)
Taxa d'atur registrat (Barcelona prov.) (%)
Taxa d'atur registrat (Catalunya) (%)
Taxa d'atur registrat (Espanya) (%)
Atur total registrat (persones)
Atur masculí (persones)
Atur femení (persones)
Atur juvenil (16-24 anys) (persones)
Aturats sense ocupació anterior

Estalvi, consum i preus
Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

(prov.) (milers de milions de ptes.)
Crèdits del sistema bancari al sector privat
(prov.) (milers de milions de ptes.)
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh)
Consum de gas canalitzat (milions tènnies)
Escombraries recollides (milers tones)
Matriculació de vehicles (prov.)

IPC. Barcelona (prov.) (°/0)
Catalunya (%)
Espanya (%)

30-IX-93
30-IX-93
30-IX-93
30-IX-93
30-IX-93
30-IX-93
30-IX-93
30-IX-93
30-IX-93
30-IX-93

30-IX-93

30-IX-93
3r.tr.93
3r.tr.93
3r tr.93
3r.tr.93

3r.tr.93
3r.tr.93
3r.t .93

Darrera

dada

642.955

11,1
13,3
12,7
16,4

80.407
39.829
40.578
17.678
4.818

8.320,1

5.755,3
348,1
390,4
147,7

31314

1,4'
1,51
1,5'

Variació

(%)

0,6

23,5
36,0
13,3
40,0
27,1

8,8

0,7
3,2
0,2
-3,0
-23,3

4,2'
4,2'
3,93

Acumulat darrers 1992/
199112 mesos

672,92

38,92
1.560,2
2.571,0
671,1

146.961

6,5
-1,6
-0,1

-25,2

n.d.
5,04
4,34

-4,1

4-,8
18,3
-4,9
2,2

-13,5

7,6

13,7
6,5
4,0
2,9
3,7

n.d.
5,5
5,3

Els volums d'ocupació esmantenen

Malgrat la tendència alcista que mantenen les taxes

d'atur, la de Barcelona segueix una trajectòria de
contenció en relació amb la de la resta d'àmbits

L'excel.lent evolució del turisme i l'impacte que això
ha tingut en alguns sectors lligats a aquesta activitat,
no ha estat suficient per desaccelerarel ritme de
creixement del nombre d'aturats, esperonat per un
augment de la població activa

Creixement molt superior al del crèdit i per sobre de
la banda alta de les previsions
Estancament provocat per un creixement negatiu per
tercer trimestre consecutiu
Creixement moderat
Consum afectat per l'atonia de l'activitat econòmica
Canvi de tendència després d'un semestre de contenció
Esmanté l'evolució recessiva per cinquè trimestre
consecutiu
Variaciómés moderada que un any abans a tots els
àmbits. Durant aquest trimestre el diferencial amb la
CE s'ha reduït lleument

(A) s/mateix període any anterior

(B) Taxade variació interanual
Dades provisionals
Variació absoluta darrers 12 mesos

Variació acumulada setembre 1993/desembre 1992
° Variació acumulada setembre 1993/setembre 1992

Intentarem fer un repàs d'aquells indicadors que -en funció
de les darreres dades disponibles- mostren signes més o menys
evidents d'esgotament o d'incapacitat per mantenir les taxes de
creixement d'anys anteriors. En lamajoria dels casos es tracta

d'un esgotament induït des de fora del propi sector, especial
ment coma conseqüència de la contenció de la despesa privada
associada a la davallada de les expectatives que apuntaven cap a

una imminent reactivació de l'economia i molt especialment, a
la negativa evolució de l'ocupació.

Les expectatives a curt i mitjà termini a algunes branques
industrials i de la construcció comencen a canviar de signe.

Malgrat el risc que comporta tota generalització, es pot dir
que l'activitat industrial en el seu conjunt i la construcció han
estat els sectors productius que durant el tercer trimestre -com
en trimestres anteriors- han continuat patint amb més intensi
tat l'actual fase recessiva de l'economia, alhora que alguns dels
seus subsector,s apuntaven indicis i símptomes de recuperació a

curt termini.Es el cas de la Indústria alimentària, el Tèxtil, la
Pell i confecció i la Fusta i mobles entre les indústries amb una

major presència a Barcelona i àrea econòmica, i també el sub
sector de la construcció residencial.

A la indústria, i segons els resultats de les enquestes de con

juntura, les darreres devaluacions ja s'han fet notar en un aug
ment significatiu de les exportacions, però menor del que hauria
pogut estar sense la crisi que afecta lamajoria dels nostres socis
europeus, principals receptors dels nostres productes. L'atonia
de la demanda interna, especialment de béns de consum dura
dors, és un altre fre a les expectatives de creixement de la pro
ducció i vendes de les nostres empreses.
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El lleuger descens del tràfic de mercaderies pel port
-especialment de càrrega general- és tot un reflex
de l'evolució de l'activitat industrial a l'àrea barcelonina.

El tràfic de mercaderies pel port i l'aeroport és un dels indica
dors que -a banda de ser un bon exponent de la pèrdua de di
namisme d'aquells serveis estretament lligats tant a les empreses
manufactureres com a les comercialitzadores- reflecteix amb
més nitidesa aquesta situació dual que viu actualment l'econo
mia catalana. Situació caracteritzada per una forta contenció del
consum i la inversió interna, alhora que es consoliden els crei
xents fluxos exportadors.

Durant el tercer trimestre s'ha moderat significativament la
pèrdua de volum de tràfic de mercaderies pel port registrada
durant el primer semestre. Malgrat aquesta reacció, el tràfic
acumulat durant el període gener-setembre de 1993 és lleugera
ment inferior al registrat durant els mateixos mesos de l'any
1992. Un indicador encara més significatiu que el de la càrrega
total és el de l'evolució de la càrrega general, que contempla els
productes elaborats i semi-elaborats, ésdir, els de major valor
afegit que passen pel port. Durant el tercer trimestre, aquest
epígraf ha continuat en la tendència regressiva del primer se
mestre, en paral.lel a la mercaderia contenidoritzada. Les expor
tacions -malgrat l'evolució puntual del trimestre- es presenta
com l'única partida que pot tancar l'any amb un saldo positiu en

relació amb el 1992.

Pel que fa a la construcció, s'ha de diferenciar entre el nivell
efectiu d'activitat -obra en construcció- i el nivell d'activitat
prevista a curt i mitjà termini. Aquesta és una apreciació impor
tant que no ens cansarem de repetir. I també s'ha de diferenciar
entre el subsector residencial i la resta, a més de tenir present
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que el dinamisme del sector no ha d'ésser el mateix a Barcelona
que a la resta de l'entorn metropolità.

Les dades d'obra nova prevista a les llicències apunten
a una imminent reactivació del sector a Barcelona.

Possiblement les dades d'obra nova prevista a les llicències
d'obres aprovades per l'Ajuntament durant el tercer trimestre
no siguin massa representatives del tipus de construcció que
es fa a la ciutat. Les raons són diverses però en destaca l'enor
me pes de les places d'aparcament gràcies a l'aprovació d'una
sèrie de grans projectes, el més gran dels quals ja està en cons

trucció.

Però si integrem aquestes dades amb les de trimestres
anteriors i observem la variació dels darrers dotze mesos en ter

mes anuals, la tendència és a una clara recuperació de l'activitat
constructiva a la ciutat, de la mà —aixó sí— de la construcció
d'habitatges i places d'aparcament. Una recuperació suficient
per compensar —en termes de in2 de superfície construïda pre
vista— la davallada del 1992 i situar-se a l'entorn de la mitjana
dels darrers cinc anys.

Malgrat que alguns dels indicadors d'activitat del sector de la
construcció com ara el nombre d'habitatges iniciats i l'evolució
del nombre d'aturats a la ciutat no mostrin encara signes clars

de represa, sí que han moderat sensiblement la seva evolució
negativa i tot fa pensar que la construcció a Barcelona ha posat
ja les bases per iniciar un període de moderada reactivació que
deixi enrera definitivament la lògica depressió post-olímpica.
Que aquesta represa es consolidi o no a mitjà termini, dependrà
en bona mesura del grau de dinamisme de la resta de l'econo
mia.

Lleugera desacceleració de les taxes de creixement del nombre
de desocupats, alhora que es detecta un augment moderat del
nombre de residents ocupats.

Durant el tercer trimestre el nombre d'aturats registrats ha

augmentat en una proporció semblant a la del trimestre
anterior, alhora que s'ha moderat lleument en relació amb el
mateix període de l'any passat. Malgrat aquesta millora relativa
de la taxa d'atur —que tot i superar 1 per cent es manté cla
rament per sota de les taxes de Catalunya i d'Espanya— el
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nombre de residents ocupats ha augmentat, trencant una sèrie
descendent de quatre trimestres consecutius. La combinació
d'un augment de la població activa per la incorporació de gent
jove que acaba els estudis i una temporada d'estiu caracteritza
da per un major nombre de visitants i un augment significatiu
de l'oferta d'establiments i serveis lligats al turisme i a l'oci en
general, poden ajudar a explicar aquests comportaments del
mercat de treball de la ciutat.

La contenció del creixement —en el millor dels casos

és el denominador comú dels principals indicadors de consum.

Durant el tercer trimestre es confirma la pèrdua de dinamis
me de lamajoria dels indicadors relacionats amb el consum.

Així, els consums energètics moderen el seu creixement —al
guns fins i tot amb taxes interanuals negatives— mentre que el
volum d'escombraries recollides s'estabilitza —amb una variació
puntualment negativa durant el trimestre— després d'un procés
d'expansió ininterromput durant els darrers set anys. En línia
amb la reducció de la xifra de negocis del comerç —especial
ment el minorista— segons diferents enquestes.

I per cinquè trimestre consecutiu, la variació negativa en ter

mes de taxa interanual de la matriculació de vehicles a la pro
víncia certifica l'accentuació del nivell de feblesa de la demanda
i l'escassa inversió empresarial en béns d'equipament —la dava
llada és molt més notable entre els vehicles industrials que entre

els turismes— a més de l'elevat nivell d'incertesa que impera en

les expectatives a mitjà termini dels consumidors.
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El potencial turístic de la ciutat es revela com una

de les alternatives per ajudar a reactivar l'economia
de Barcelona.

Com en trimestres anteriors, la cara més positiva de l'evolució
econòmica del trimestre s'ha de buscar entre les activitats més
directament relacionades amb el turisme, el lleure i l'organitza
ció de fires, congressos i reunions empresarials i professionals.
Malgrat que l'evolució interanual del trimestre presenta signe
negatiu en alguns casos —coma conseqüència de l'excepcionali
tat del trimestre de referència— aquestes activitats han aconse

guit atreure cap a la ciutat un nombre important i creixent de
visitants, que s'ha traduït en un impacte notable sobre l'activitat
econòmica de la ciutat.

Les dades de pernoctacions als hotels de la ciutat i l'evolució
del trànsit aeri de passatgers posen de relleu que en una conjun
tura econòmica adversa com l'actual, una estructura productiva
diversificada i la potenciació de Barcelona com a ciutat d'interès
turístic permeten trampejar amb un menor cost econòmic i so
cial la pèrdua d'activitat a sectors manufacturers tradicionals.

Amb les dades del segon trimestre ja s'apuntava una lectura
moderadament optimista de l'evolució de l'activitat econòmica
de la ciutat i àrea metropolitana amitjà termini, gràcies al fet
que la majoria dels indicadors desacceleraven les seves tendèn
cies a la baixa. Procés que s'ha mantingut durant l'estiu. Malau
radament, l'únic factor que en aquells moments ens semblava
potencialment desestabilitzador per a consolidar aquest canvi de
tendència —ens referim a la reducció de la capacitat productiva
del sector de l'automòbil installada a l'àrea— sembla confir
mar-se.

Atès el pes d'aquest sector—juntament amb el de la indústria
auxiliar— la consolidació de l'incipient canvi de tendència es

veurà necessàriament condicionada per la sèrie d'accions que es

desenvolupin a curt termini de cara a potenciar la capacitat i
l'autonomia de la indústria auxiliar de l'automòbil i de les plan
tes d'acoblament.
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Una aproximació a l'evolució de l'activitat econòmica
de Barcelona durant el 1993.

De la mateixa manera que en acabar l'any 1992 procuràvem
contenir la lògica eufòria a l'hora de qualificar l'evolució de la
ciutat en termes d'activitat econòmica, conscients que Barcelona
havia viscut un any atípic, irrepetible, en aquestsmoments, quan
es tracta d'analitzar aquests mateixos resultats pel 1993 —l'any
després— hem de ser conscients del caràcter extraordinari de
molts dels resultats dels indicadors d'activitat i mobilitat regis
trats a la ciutat durant el 92. Per això, hem de ser capaços d'in
terpretar els resultats del 93 no exclusivament en relació amb els
d'un any abans sinó en funció de la tendència dels darrers anys
amb independència de l'impacte directe i puntual —d'altra ban
da enorme en molts sentits— de la celebració dels JocsOlím
pics.

Si no es fa així molt possiblement la valoració que en resulti a
partir de les dades disponibles —deixant de banda que algunes
són encara provisionals i d'altres estimades— seria necessària
ment desencoratjadora. Els signes negatius són àmpliament ma
joritaris i les escasses excepcions es deuen a activitats amb pro
duccions de cicle llarg o a consums escassament elàstics o que
reaccionen lentament a canvis sobtats de conjuntura.

L'evolució econòmica del 1993 s'ha vist molt condicionada pels
excel.lents i atípics resultats del 1992.

En molts casos—pràcticament en la totalitat dels indicadors
analitzats— l'evolució negativa registrada durant el 1993, i espe
cialment la seva magnitud, es correspon amb l'evolució positiva
registrada per la mateixa variable durant el 1992. Un any que
per a la ciutat i en termes econòmics fou encara molt positiu
malgrat l'entorn de recessió que començava a imperar a Europa.
Una simple observació de les dades de les columnes que recu

llen les variacions de 1992/1991 i de 1993/1992 de l'Avanç de
1993 és suficient per copsar aquesta correspondència.
De les evolucions dels diferents indicadors d'activitat produc

tiva destaca la contenció del consum d'energia elèctrica per a
usos comercials i industrials. Contenció moderada —en part grà
cies a l'augment d'oferta terciària instal•lada a la ciutat en el
darrer any— però alhora molt significativa ja que és la primera
variació negativa en els darrers deu anys. Al mateix temps, és
una variació parcialment induïda per l'elevat creixement del
1992. En definitiva, la variació d'aquest indicador posa de relleu

que la pèrdua d'activitat econòmica a la ciutat durant el 1993 ha
estat —en termes globals— més aparent que real. En tot cas

s'han donat evolucions sectorials dispars.



Quadre de síntesi. Avanç any 1993. Dades provisionals
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(A) (B)

1992/ 1993/
1991 1992

(%) (°/)
Activitat productiva
Consum d'electricitat usos cials-ind. (Gwh)

Tràfic de mercaderies pel port
- Total (milers tones)

Embarcades (milers tones)
Desembarcades (milers tones)

- Càrrega general (milers tones)
Exportacions (milers tones)
Importacions (milers tones)

- Contenidors (Teus)
Superfície total nova prevista a les llicencies (m2)
Construcció d'habitatges

- Iniciats
- Projectes visats (prov.)
- Previstos a les llicències d'obres
Conferències telefòniques internacionals (milers)
Transport públic urbà (milions viatgers)
Trànsit de rodalia per ferrocarril (milers viatgers)

Trànsit de passatgers per l'aeroport
- Total (milers)
- Interior (milers)
- Internacional (milers)

Mercat de treball
Nombre de residents ocupats (estimació)
Atur total registrat (persones)
Taxa d'atur registrat (Barcelona ciutat) (910)
Taxa d'atur registrat (Barcelona prov.) (%)
Taxa d'atur registrat (Catalunya) (%)
Taxa d'atur registrat (Espanya) (%)

Estalvi, consum i preus
Crèdit del sistema bancari al sector privat
(prov.) (milers de milions de ptes.)
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh)
Consum de gas canalitzat (milions tèrmies)

Escombraries recollides (milers tones)

Matriculació de vehicles (prov.)
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Catalunya (%)
Espanya ("Yo)
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2n.sem.93
2n.sem.93
2n.sem.93

1.746

8.931
2.884
6.047
3.670
1.450
1.258

720.986

1.248
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1.155

14.532

214,0
49.803

5.031
2.9134
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11,8
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2,5
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2,5
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2,2 3,3
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- -

56,0 130,4

14,7 -13,6
-7,1 8,7
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-5,4 -5,1
5,4 -1,8

8,8 -5,9
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14,4 -4,1

8,5 22,1
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0,1
1,4
-0,4
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29,1
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13,0

-33,1

30,7
1,4

-22,3
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9,8
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7,2
19,8

-4,1
4,8

-3,8 -0,6 13,7
-10,0 4,7 6,5
-42,3 3,1 4,0
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5,5
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(A) 2n. sem. 1993/1r. sem. 1993

(B) 2n. sem. 1993/2n. sem. 1992

-3,0

-3,6
-2,3
-4,2
-9,2
-0,8
-2,2
-9,3
47,7

-17,1
3,9
52,1
-0,2
-4,1
-2,0

-3,9
-6,8
0,7

0,0
22,1

-0,6
1,6
-1,0

-1,0

-29,4

5,2
5,2
4,9

Descens de l'activitat industrial compensada per una

major ofertacomercial
El bon comportament de les exportacions no ha estat

suficient per compensar la davallada del tràfic de
mercaderia provocada per les taxes de creixement
negatives de la producció i la inversió industrial a

Catalunya i a Espanya, a més del descens de la
demanda de consum. D'altra banda, algunes d'aquestes
variacions s'han de matisar pel bon comportament
d'aquests indicadorsdurant el 1992
Es trenca la tendència recessiva del darrer bienni
El 1993, tot i que ha estat un any de recessió per la
construcció en termes d'activitat efectiva, acaba amb
unes bones expectatives de cara al 94, especialment en
el subsector residencial
Es mantenen els nivells rècords assolits un any abans
La crisi econòmica juntament amb la millora de la
xarxa viària han provocat una lleugera disminució del
nombre de viatgers en transport públic
El creixent interès que desperta Barcelona arreu del
món -ja sigui com a centre de negociso de turisme
s'ha fet palès amb el manteniment dels fluxos de
viatgers de vols intemacionals

Estancament de l'ocupació
Accentuació de l'augment del nombre de desocupats
després d'un quinquenni de tendència a la baixa.
L'evolució de les taxes d'atur a tots els àmbits posa de
relleu l'impacte iel cost de la crisi en llocs de treball

Notable contracció del crèdit bancari
Notable desacceleració del creixement d'anys anteriors
El descensdel nivell d'activitat econfunica frena el
consumcreixent de gas
Es trenca una tendència fortament expansiva d'ençà
1986
Evolució resultant del descensde la inversió

empresarial i la forta contenció de la despesaen béns
de consum durador

Augment dels preus de consum per sobre de les

previsions. Augmenta lleument el diferencial amb la
mitjana de països de la CE

Algunes branques industrials han aconseguit acabar l'any amb
unamillora de les seves expectatives gràcies a les devaluacions.

Així, les enquestes de conjuntura industrial del segon semes

tre apunten a una lleu recuperació de les vendes -especialment
via exportacions- i de la producció -bàsicament per a reposi
ció d'estocs. Les expectatives han millorat sensiblement en rela
ció amb un any enrera.

L'evolució del tràfic de mercaderies pel port -especialment
el tràfic de càrrega general- posa de relleu també que el 1993
ha estat un any de menor activitat econòmica a l'àrea de Barce
lona en relació amb els nivells assolits un any abans, alhora que
el retrocés de la majoria d'indicadors és inferior a l'augment que
van experimentar l'any 1992. Cal destacar el bon comportament
de les exportacions, afavorides -com ja s'ha dit- per les succe

sives devaluacions de lapesseta i forçades per la creixent feblesa
de la demanda.

El nivell d'utilització del transport públic de passatgers a Bar
celona i regió metropolitana reflecteix inequívocament una dis
minució de la mobilitat obligada per raons de feina, sense
menysprear els efectes sobre aquesta menor utilització del trans
port públic urbà i de rodalia de la notable millora i ampliació de
les infraestructures viàries per al transport privat.
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L'evolució del tràfic de passatgers per l'aeroport posa
de manifest tant l'impacte de la crisi sobre la mobilitat

com els primers resultats induïts de l'extraordinari 92.

De forma similar, els factors que expliquen la disminució del
nombre de passatgers de vols interiors que han passat per l'ae
roport estan tant o més lligats a l'excepcionalitat del 1992 —es

pecialment pels Jocs de Barcelona i l'Expo de Sevilla— i a la
millora que han registrat mitjans alternatius de transport, que
no pas a la pròpia conjuntura econòmica. En aquest sentit les
polítiques de contenció de despeses per part de les empreses,
juntament amb la constant millora de les telecomunicacions, pot
explicar també aquesta reducció del nombre de viatges en avió.
Contràriament, i com a conseqüència molt directa dels Jocs, l'in
terès que ha despertat Barcelona arreu del món s'ha traduït en
un augment del nombre de visitants, ja sigui com a turistes o

com a assistents a congressos i reunions d'empreses. Aixó expli
ca que el nombre de viatgers en vols internacionals s'hagi man
tingut al nivell rècord del 1992.

Un sector econòmic important per la seva capacitat d'arrosse
gar altres sectors i que a partir dels resultats del 1993 posa de
relleu la dualitat entre la recessió que ha marcat el primer se
mestre i unes expectatives de recuperació que s'han de concre

tar enguany, és el de la construcció, i més concretament del sub
sector residencial a Barcelona. A un descens del nivell
d'activitat durant el 1993 en relació amb un any abans, es con
traposen unes previsions a curt i mitjà termini —segons les lli
cències d'obres aprovades— que apunten una notable recupera
ció del nivell d'activitat. Aquesta tendència es veu recolzada per
la detectada a nivell de província durant el darrer trimestre de
1993.
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Tot i que l'impacte de la crisi sobre la desocupació ha estat

menor a Barcelona que a la resta de l'entorn, el 1993
ha estat un any marcat per l'augment de la desocupació.

Lògicament, aquest descens d'activitat que s'ha registrat a la
majoria de branques productives —ja hem apuntat algunes de
les excepcions— al llarg de l'any 1993, i especialment durant el
primer semestre, ha tingut un reflex immediat en les dades de
l'atur. Pel conjunt de l'any, el nombre de desocupats registrats a

l'INEM s'haurà incrementat aproximadament en un 20 per cent
a Barcelona i en un percentatge força més elevat a la resta de la
regió metropolitana i a Catalunya. Una estructura productiva
molt més terciaritzada a Barcelona que a la resta del país i un
origen bàsicament industrial de la crisi, a banda de raons demo
gràfiques i diferències en les taxes d'activitat entre àmbits, són
algunes de les raons que poden explicar els diversos ritmes de
creixement de la població desocupada segons àrees geogràfi
ques.

La combinació d'aquest augment de l'atur d'ençà final de l'es
tiu del 1992 i d'un enfosquiment gradual de les expectatives eco

nòmiques —especialment a principi del 1993— ha tingut un
efecte important sobre el consum privat. A banda del descens
dels volums de vendes per part del comerç —especialment entre
els petits comerciants— altres indicadors com ara els de consum

d'energia i escombraries domiciliàries recollides —escassament

elàstics en primera instància a canvis de la conjuntura— s'han
ressentit d'aquest descens de la renda disponible agregada en un

entom d'incertesa. També és cert que ambdues variables havien
acumulat uns augments al voltant del 60 per cent per càpita en

el darrer decenni.

En tot cas, el sector de béns de consum durador especial
ment el de vehicles nous, incloses les motocicletes— ha estat un

dels segments que ha vist davallar més espectacularment els
seus ritmes de venda. En aquest cas, a la menor propensió al
consum de les famllies s'hi ha d'afegir les restriccions creditícies
que el sistema bancari es va autoimposar durant una bona part
de l'any i l'escassa inversió empresarial en béns d'equipament,
entre els que s'han d'incloure els vehicles pesats. Aquesta reduc
ció de les vendes —d'altra banda generalitzada arreu d'Europa
encara que amb una menor intensitat— ha afectat profunda
ment un dels sectors industrials amb més pes a l'àrea econòmica
de Barcelona.

A manera de síntesi, i sempre que les dades definitives confir
min mínimament les previsions, hom pot dir que Barcelona ha
superat amb nota—donades les circumstàncies— un any econò
micament difícil. Objectivament difícil—l'augment de l'atur ho
confirma— i també des d'una perspectiva més subjectiva: el con
trast amb laprimera meitat del 1992 ha estat difícil d'assimilar.

En tot cas les dades així semblen confirmar-ho— el perío
de estricte de recessió ha estat —ara per ara—més curt i de
menys intensitat que a la resta del país. L'esforç inversor amb
ocasió dels Jocs comença a revertir en els ciutadans més enllà
del 92.
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La conjuntura industrial al bimestre setembre-octubre de 1993.

En aquest número es presenten els resultats de les enquestes
de conjuntura industrial corresponents al bimestre setembre-oc
tubre, juntament amb les dels sis bimestres anteriors.

Com és habitual, aquests resultats es refereixen a una mostra

d'empreses ubicades a la província de Barcelona. Només publi
quem els resultats d'aquells sectors manufacturers amb una im

plantació significativa a Barcelona i a la resta de l'àrea metropo
litana, i que en funció de la mostra i del nombre de respostes
vàlides obtingudes, els resultats puguin ser representatius del
conjunt del sector.
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El que més sobta d'una primera ullada dels resultats de les
enquestes pel conjunt de la indústria seria el canvi —a positiu
de la majoria d'indicadors en relació amb els bimestres
anteriors. Sense entrar encara en detalls, sembla confirmar-se
allò que mig s'entreveia a partir de l'evolució de l'activitat del
bimestre juliol-agost: que el pitjor de la crisi —mesurat en ter

mes agregats de pèrdua de teixit productiu i llocs de treball
possiblement ja s'hagi superat.

L'activitat industrial de la regió metropolitana inicia una tímida
recuperació de la mà del sector exterior i de la necessitat
de reposar estocs.

Mentre que les dades del bimestre anterior no reflectien cap
canvi significatiu que fes pensar en un inici de recuperació, les
de setembre-octubre permeten una lectura més esperançadora.
Es detecta una certa recuperació de les vendes—especialment
intensa pel que fa a exportacions. El fet que no vagi acompa
nyada d'una evolució semblant de la cartera de comandes plan
teja alguns interrogants sobre la viabilitat i la intensitat d'aques
ta recuperació.

El volum de producció industrial també tiba a l'alça. I ho fa
amb intensitat per primera vegada en els darrers dotzemesos.
Possiblement sigui l'indicador —juntament amb les exporta
cions— que presenta una evolució més positiva del bimestre pel
conjunt de la indústria. En tot cas, és només un primer símpto
ma de represa de l'activitat, impulsat bàsicament per la necessi
tat de moltes empreses de reposar estocs, i que de moment ha
servit per desaccelerar lapèrdua de llocs de treball i capgirar la
tendència a la baixa de la capacitat productiva utilitzada.
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L'augment de les vendes i les devaluacions de la pesseta frenen
la tendència dels preus de venda.

Aquesta incipient reactivació de l'activitat industrial, especial
ment gràcies a un augment de les exportacions, ha servit també
per a frenar la tendència moderada a la baixa dels preus de ven
da del darrer any i mig. El procés de devaluació de la pesseta
dels darrers bimestres ha pressionat doblement en aquest sentit.
D'una banda, ha ampliat el marge dels preus de venda d'una
part dels productes exportats i de l'altra —a banda d'incremen
tar els costos via preu de productes intermedis importats i per
tant els preus de venda— indirectament, ha augmentat el marge
de preus en el mercat interior d'aquells productes autòctons que
operen en segments delmercat amb molta competència estran

gera.

Les perspectives a curt termini de les empreses milloren
sensiblement en relació amb la situació d'un any enrera.

A nivell de perspectives de cara als propers mesos, les empre
ses enquestades coincideixen en senyalar unamillora molt signi
ficativa de l'evolució dels negocis en comparació amb la situació
d'un any enrera, a punt d'acabar el 92. Les expectatives són for
ça positives a lamajoria d'epígrafs, amb l'excepció de l'ocupa
ció. En relació amb el bimestre anterior, les previsions són més
neutres, sense que es pugui confirmar una tendència positiva de
les expectatives a curt termini.
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Entre els factors que dificulten els augments de la producció,
es detecten alguns símptomes de revifament de la demanda i
unamenor preocupació per la competència estrangera, dos fac
tors molt lligats, en aquest cas, a la devaluació de la pesseta i a
l'augment de les exportacions. Per contra, augmenta el percen
tatge d'empreses que declaren dificultats financeres o de treso

reria —la rebaixa dels tipus d'interès encara no era efectiva per
a les empreses alhora que es mantenia la limitació d'accés a nou

crèdit. També es detecta, en algunes activitats, una manca de
treballadors qualificats.

Per últim, una primera anàlisi a nivell de sectors industrials
—necessàriament superficial— posa de relleu la conjuntura rela
tivament favorable d'activitats comara l'Alimentació, el Tèxtil,
la Pell, calçat i confecció i la Fusta i mobles. Amb l'excepció de
les Arts gràfiques i edició —que no acaba de superar la situació
de recessió encetada a final del 92— la resta de sectors presen
ten uns resultats escassament definits, ni millors nipitjors que
els de bimestres anteriors.



63
2

58
12

61

4

69

5

45
—51

2

61
3

41

—43

47

26
35

—0,71

20

36

20
27

34
40

81
1

Total indústria (sense Construcció) (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (`)/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (`70)
7) Estocs de productes elaborats

8) Cartera de comandes

9) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
10) Producció

11) Vendes

12) Cartera de comandes

13) Preus de venda

14) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

No n'hi ha mai
Normals

Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

9

—18

—21

—16

—39

—1,35

—46

62

46

51

75

60

79,1

21

22

34

—6

42

53

52

17

17

6

2

30

—46

37

—29

40

4

41

—9

—2,72 —1,15 —2,4 —3,12

26

—47

28

—36

37

7

36

0

25

—49

24

—42

28

—8

33
—7

35
—21

42

—12

39

21

45

14

85

—9

64

—4

73

—7

78

—9

25

—47

—1,23

22

—46

22

—53

25

—32

85

—6

4

60

20

3
59

22

3
59

19

2

57

23

2

57

8

35

—59

34

—62
30

—58

32

—61
36

—56

58 57 55 46 52

57
—2

57

11

59

1

49

—17

46

26

44

9

47

27

52

11

52

—5

41

31

47

—1

60

17

56

O

48

—8

52

15

57
20

69
10

77

O

77

6

75

8

52

—43

48

—39

45

—46
35

—53

48

—47

78,3 72,3 73,0 73,9 68,6 71,7

Font: Tots els quadres igràfics de les enquestes s'han elaborat amb dades de la COCINB.
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Alimentació (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

1992 1993

13
0

19

—3
61
—9

34

53

28

34

.11-A

Igual
Saldo

19

27

25

2

Variació en % —2,90 —4,65 1,83 —1,18 2,23 4,68 0,89

Igual 8 26 39 31 28 12 18

Saldo 6 21 3 62 44 45 10

Igual 8 26 41 34 24 17 22
Saldo 5 21 2 59 45 29 5

Igual 33 67 79 67 79 16 58
Saldo 62 17 —14 25 2 55 22

Igual 98 86 72 88 97 97 85
Saldo 2 12 27 11 3 3 11

Normal 56 58 62 50 44 52 75

Saldo —35 —42 —38 —33 —56 —45 6

Dies 31 34 37 35 33 39 38

Manteniment 17 51 39 37 17 19 47

Saldo —43 —23 42 40 33 —15 —11

Manteniment 25 40 39 43 18 23 50
Saldo —47 —11 46 48 47 —13 —9

Manteniment 18 38 42 76 20 25 53
Saldo —58 —34 58 13 71 —48 —14

Manteniment 49 60 74 89 66 91 72

Saldo 48 40 26 11 34 9 —10

Manteniment 81 83 67 70 46 47 51

Saldo —18 —4 27 14 25 —43 —49

74,3 77,5 73,2 75,5 84,2 87,0 81,4

Aquest sector manté, per tercer trimestre consecutiu, una
evolució força positiva a tots els nivells. Així, l'augment de la
producció i les vendes en els darrers bimestres ha afavorit una
lleugera recuperació del nombre d'ocupats i de la capacitat pro
ductiva utilitzada. L'evolució positiva de la cartera de comandes
i del període de treball assegurat que se'n desprèn, juntament
amb unes expectativesmés optimistes que un any abans, perme
ten esperar una evolució satisfactòria del sector en els propers
bimestres.

Confirma aquest bon moment l'absència d'empreses que de
clarin patir dificultats financeres o de tresoreria alhora que la
debilitat de la demanda no sembla preocupar-les tant com en bi
mestres anteriors.
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70
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45
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68
18
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-35

54
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52

-1,20

23
59

23
53

20

61

86
6

Tèxtil (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (`)/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (`)/0)

Igual
Saldo

Variacióen %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment

Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo -37

-2,04

-10

-43

-3

66

23

77

29

56

55

51

55

79.3

12

7

9

1

31

-56
45

-39

31

-35

43

-40

40

-52

-1,54 -1,51 -3,11 -3,79 -2,00

27

-60

38

-44

29

-35

20

-63

31

-58

29

-59

37

-52
30
-40

19
-68

31

-63

23

-1

54

-9
47
2

40

25

22

-26

74

-24

61

-18

64

-30

65
-3

86
-4

26

-74

10

-90

7

-73
7

-83

21

-74

55 55 52 45 48

55
-28

59
-25

70

-15

58

-30

53

25

47

-6

73

-8

63

-13

51

-17

44

41

57

2

73

3

47

2

47

-10

49

36

55

11

63

1

60
5

90

-4

87

1

29

-69
43

-56
30
-69

30
-69

62

-33

74,3 72,1 74,0 73,6 69,5 79,4
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ffi Debilitat demanda í1 Dificultats finançament
= Competència estrangera Altres causes

L'evolució del bimestre ha confirmat les expectatives avança
des mesos abans. El canvi de paritat de la pesseta ha tingut un
impacte immediat i efectiu en el volum d'activitat i vendes
d'aquest sector. Són majoria les empreses consultades que de
claren de forma inequívoca —després d'anys de recessió— que
han augmentat la producció i les vendes, així com també —en

cara que mínimament— els preus de venda. L'evolució de la
cartera de comandes i les expectatives declarades permeten es

perar que aquest senyal incipient de canvi de tendència es con
solidi durant els propers mesos, amb el permís de les dificultats
de finançament i de la competència estrangera.
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(dades provincial

13
48

9,76
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50

48
17

20
56

70
23

33
-1

77

64

18

59
16

67
8

65
30

78
-7

82,3

33
-43

35
-33

29
-61

-7,46 -1,86 -1,48

29

-39
30
-39

30
-57

34
-57

37
-55

19

-72

27

-6
35
-28

24

-29

81
-13

68
-19

84
-7

25

-52
31

-69
20

-56

89 55 71

48

-9

35
-37

61
-12

40

-22

60
-9

59
-9

32

-33

58
-19

54

8

79

-16
92
2

72
18

50
-50

55

-42

57

-32

79.5 83,9 79,3 77,0 70,1 79,3

Pell, calçat i confecció

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)

1992

0 N-D G-F

1) Producció Igual 21 )7 27

Saldo -60 -28

2) Nombre de persones ocupades Variació en % -3,43 -1,80 -1,15

3) Vendes totals Igual 17 17 17

Saldo -1 -75 -2

4) Vendes en el mercat interior Igual 31 14 17
Saldo 4 -73 -3

5) Vendes en el mercat exterior Igual 17 11 14

Saldo 26 -36 2

6) Preus de venda Igual 90 96 80
Saldo -5 -4 -13

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 21 22 13

Saldo -50 -73 -66

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 65 72 54

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (c1/0)
9) Producció Manteniment 48 63 46

Saldo 8 -21 -17

10) Vendes Manteniment 47 21 26
Saldo 3 19 -4

11) Cartera de comandes Manteniment 40 17 22

Saldo 18 -2 -20

12) Preus de venda Manteniment 86 67 69
Saldo 14 16 9

13) Ocupació Manteniment 75 45 61

Saldo -21 -44 —39

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

La favorable evolució del sector durant el bimestre ha estat

una relativa sorpresa. Especialment per la seva magnitud. Com
en el Tèxtil, la devaluació de la pesseta possiblement sigui el
principal factor explicatiu de l'augment de la producció i les
vendes, molt especialment a l'exterior. Augment d'activitat que
s'ha traduït en un brusc canvi de tendència dels nivells d'ocupa
ció i que no ha estat desaprofitat per recuperar una part del
marge de benefici perdut amb anterioritat via preus de venda.

Les expectatives a curt termini declarades són francament po
sitives, i en tot cas, consistents amb l'evolució de la cartera de
comandes. Persisteix però, una notable preocupació davant
d'una creixent feblesa de la demanda.
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1.411:11L

Fusta i mobles de fusta

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (/o)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (`)/0
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

(11,ides provincials)
-i-,

30 65 77 72 91 28 22Igual
Saldo 6 -35 -15 -21 5 -2 50

Variació en % -2,18 -0,94 0,53 -1,89 -0,08 -2,15 1,09

Igual 30 61 60 33 90 28 34

Saldo 6 -39 -32 5 4 19 34

Igual 37 62 61 31 90 25 20

Saldo 5 -38 -32 3 4 16 21

Igual 41 66 87 27 79 62 67

Saldo -40 -26 -4 30 13 o -4

Igual 99 99 99 94 99 80 96

Saldo 1 -1 -1 4 0 15 -4

Normal 55 19 19 23 88 26 31

Saldo —45 —6 —10 —11 1 —8 1

Dies 47 61 49 48 35 56 57

I

Manteniment 87 46 50 49 96 51 44

Saldo -13 26 18 24 -1 36 42

Manteniment 84 45 49 46 96 48 32
Saldo -16 25 22 30 -1 37 58

Manteniment 84 86 48 81 90 47 67
Saldo -16 -10 25 -2 -7 39 21

Manteniment 97 93 93 95 92 94 82

Saldo 1 —7 —3 —5 5 0 10

Manteniment 86 89 54 41 14 92 92

Saldo —14 —11 22 9 —86 —8 —7

75,2 82,0 80,2 78,1 63,5 85,4 87,6
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Un altre sector on es confirmen plenament les expectatives
avançades mesos abans. Es consoliden les vendes i el volum de
producció, alhora que augmenta l'ocupació i també la preocupa
ció dels empresaris per una manca notòria de mà d'obra qualifi
cada. La reactivació de les exportacions ha situat en un segon
pla la preocupació per la situació de feblesa de la demanda in
terna—que d'altra banda té per davant unes bones perspectives
donat el grau d'acompliment del Pla de l'Habitatge a la provín
cia de Barcelona i en general a tot Catalunya.
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69

12

64
14
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-37

90
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53

-47

33
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50
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-1,88
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-22

9

-34

75
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Arts gràfiques (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en elmercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

Igual
Saldo

Variació en

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal
Saldo

Dies

Manteniment

Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

54

7

-3,30

50
5

51
-3

70

8

87
-6

66

-34

60

78

—9

78

-13

63
-22

77

2

75

—25

76,6

55
-19

26

-12
61
19

33

-17

-2,08 -0,98 -0,3 -1,58

53
-12

43
-20

61
6

39
-18

52
-13

27

-8
62
7

32
-13

74

3

42

-50
71

8
40
-21

89

-11

70

5
88
-10

85

-15

28
-59

-1,08

28
-66

30
-64

32

-45

77
-23

51
-49

51
-38

64
-29

52
-32

20

-52

71 60 62 57 55

73
-11

69
1

74

9

61

-33
50
12

67

-3

69

1

77

10

58

-36

66

11

64

-7
83
0

55

-26

49
14

50
1

80

—1

85

6
96

—4
94 85

-15

84

-11

62

-38
60

—40

44

-46

47
-52

75,5 78,6 79,3 73,6 64,9 75,9

L'evolució del bimestre —clarament més negativa que la re
gistrada un any abans— s'ajusta a les expectatives avançades
abans de l'estiu. Si bé el ritme de creixement de laproducció es

manté al nivell d'un any abans, l'import de les vendes ha dismi
nuït sensiblement com a conseqüència d'uns preus de venda cla
rament a la baixa. La cartera de comandes no mostra signes de
recuperació, fet que marca les expectatives a curt termini, espe
cialment pel que fa a l'ocupació.

En aquests moments —a banda de la feblesa de la demanda
el sector té problemes d'insuficiència o inadequació d'equip pro
ductiu a les noves tecnologies i una certa manca de mà d'obra
qualificada.
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Indústria farmacèutica

Igual
Saldo

(dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

52

40

50

—41

27

—19

47

22

45

8
50

—38
41

41

Variació en % 1,50 —2,68 —0,77 —0,24 —0,65 0,78 1,45

3) Vendes totals Igual 15 25 27 30 23 45 38
Saldo 30 —59 —6 41 22 —23 34

4) Vendes en el mercat interior Igual 15 27 24 30 27 46 38
Saldo 36 —60 —10 —1 19 —29 33

5) Vendes en el mercat exterior Igual 43 54 57 33 13 40 52

Saldo 40 —15 —33 6 6 —36 30

6) Preus de venda Igual 86 100 63 77 92 97 92

Saldo 14 O 0 —18 8 3 —7

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes Normal 63 51 20 18 53 23 84

Saldo 19 —49 —80 —70 —47 —77 —16

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 39 48 49 51 64 48 54

C) Resultats referits a les perspectives
per als properstres o quatre mesos (%)

Manteniment 84 711, 78 85 62 56 779) Producció
Saldo 0 2 21 0 —33 33 4

10) Vendes Manteniment 41 40 60 57 66 61 73
Saldo 1 34 35 20 —19 31 10

11) Cartera de comandes Manteniment 85 65 72 63 34 64 70
Saldo —17 27 35 —50 30 8

12) Preus de venda Manteniment 91 80 100 98 95 53 42

Saldo 18 O 2 3 —2 —45

13) Ocupació Manteniment 97 78 61 57 88 43 44

Saldo —3 6 —36 —39 —6 —53 —52

D) Capacitat productiva utilitzada (')/0) 82,2 82,0 77,8 79,5 78,5 64,0 78,1
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La indústria farmacèutica ha mantingut durant el bimestre
uns volums de producció i vendes molt semblants als registrats
un any abans, amb la diferència d'una lleugera tendència a la
baixa dels preus de venda. La capacitat productiva utilitzada
s'ha situat lleugerament per sota de la d'un any enrera. El ma
teix passa amb les expectatives declarades a curt termini, com a

conseqüència, bàsicament, d'una creixent percepció per part
dels empresaris del sector del impacte que pot tenir sobre l'evo
lució dels seus negocis una demanda interna que aguditza la
seva feblesa.
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87
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80

13
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6

92

—2

38

—62

13

—82

39

10
53

—2,49

11
51

15
43

28
61

87
—7

Productes MCIM.I1C8 (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en elmercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal
Saldo

Dies

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

10

54

—2,27

13
49

27
32

17

62

91
—9

1993

N-D G-F M-A

30

—46

—2,72

26

—47

25
—49

35
—21

85

—9

60

—12

—1,59

N1g-J JI-A

63

—12

20

—55
15

—71

—1,60

13
—70

7

—79

61

—3

74

—18

—1,99 —1,42

65
—14

69 9
—80

7

—53
72

—12

9

—81

19

41

72
4

11

—67

37

37

64
—17

9

—31

84
—11

92

—6

6
—59

40 58 47

12

—88
23

—77

38

78

—12

27
—62

26

57

—2

70

—15

39 40

26
—57

44

9

22

40

28
—51

18

59

25

—37

—70
47

—1

70

—11

27
—47

22

60

32

—52

93 57
20

37
40

27

—62
87

—4

82

—14

78
—22

52

—43

67

—26

96 86

6

66
—27

76,7 78,3 70,0

30

—70

27

—71

72,2 71,1 70,5 70,1

L'evolució d'aquest sector durant el bimestre setembre-octu
bre del 1993 és pràcticament la mateixa que la d'un any abans,
amb la diferència que la situació de sortida era força pitjor.
Aquest fet es posa de relleu en la persistent pèrdua de llocs de
treball en els darrers bimestres i la paral.lela disminució de la
capacitat productiva utilitzada.

Les expectatives a curt termini apunten a una molt lleu recu

peració de la producció i les vendes, alhora que s'esperen més
reduccions d'ocupació. De fet, la situació de la cartera de co
mandes en acabar el bimestre no permet ser massa optimista.
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Maquinària i material elèctric (dades pi ovincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

1992

N-D G-F M-A

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

Igual
Saldo

50

16

36

-8

42

-57

28

2

27

-36

Variacióen %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal

Saldo

Dies

Manteniment
Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment

Saldo

Manteniment
Saldo

-1,04 -1,48 -3,54 -4,11 -6,98

8
26

22

0

21

-77
17

-10
25

-30

8

13

22

O
20

-78

30

40

89
-6

39

-25

61

23

-21

19

-14

25

-31

28

31

43

-5

56
-24 13

83

-3

73
-27

21

-67

-1,98

14

-76

17

-64

17

-61

72

-28

36
53

-1,74

28

42

6
12

18
53

67
-30

37

-63
27

-73
23
-56

22

-48

37

-55

11

-76

52 65 71 50 50 57 50

45

19

57
-23

53

11

33

32

38

72

-11

-4

53

-23

68

28

58

8

56
-44

22
-78

31

41

53

22

78

10

58
-42

71

-16

75

-9

56

-24

68

-22

34

-66

64

-33

76

-20

65

-34

71

-29

35

-65

67

24

81
10

49

23

37

5

69
-19

35

-63

82

9

69
-16

37
-23

25
-55

76,7 81,6 80,0 75,8 77,4 76,1 82,2
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L'evolució moderadament positiva que presenta el sector du
rant el darrer bimestre —especialment en termes de produc
ció— es deu més a una reacció puntual després d'uns mesos de
forta recessió que a un canvi significatiu de conjuntura. Així, els
preus de venda continuen en una tendència clarament a la bai

xa, igual que els volums d'ocupació i la cartera de comandes. De
fet no s'esperen canvis a curt termini en el comportament nega
tiu d'aquests tres indicadors. Contràriament, el percentatge de
capacitat productiva utilitzada augmenta com a resultat de la
disminució de la installada.
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31

—64

94

—1

96

—1

97

—7

7

—93

2

—96

49

76

62

—0,80

24

58

23

56

28
65

94

—3

Automoció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

1992 1993

5

—45

2

—97

8

—50

25

61

30

58

6
—93

Igual
Saldo

Variació en ')/0 —1,02 —3,54 —2,14 —2,68 —6,46 —2,15

3) Vendes totals Igual 5 20 5 21 28 7

Saldo —50 —79 —57 63 56 —91

4) Vendes en el mercat interior Igual 23 20 23 21 28 2

Saldo —69 —78 —75 64 53 —93

5) Vendes en el mercat exterior Igual 5 24 6 25 28 3
Saldo —43 —69 —43 64 56 —88

6) Preus de venda Igual 96 97 91 98 97 77

Saldo —2 1 —5 —2 —1 —20

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 9 4 93 92 92 92

Saldo —91 —96 —7 —8 —8 —8

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 55 48 55 56 57 54

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (`)/0)
9) Producció Manteniment 6 6 12 33 34 31

Saldo —58 67 80 63 60 59

10) Vendes Manteniment 6 6 12 28 31 28
Saldo —54 67 83 62 61 60

11) Cartera de comandes Manteniment 86 6 11 13 31 8

Saldo —13 74 78 81 61 77

12) Preus de venda Manteniment 95 8 36 38 36 34

Saldo —2 72 61 60 56 63

13) Ocupació Manteniment 22 2 6 12 7 5

Saldo —78 —98 —88 —88 —93 —93

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0) 84,7 81,1 68,3 69,4 69,8 60,8 58,8

L'anàlisi dels resultats d'aquest sector—immers en una situa
ció de crisi de vendes en el mercat interior— fàcilment podria
induir a interpretacions errònies. Deixant de banda l'evolució
positiva tant de la producció com de les vendes—imputable bà
sicament a un fet estacional o conjuntural— cal destacar l'evolu
ció de la capacitat productiva utilitzada —situada en mínims
possiblement histèrics— lapersistent pèrdua d'ocupació i una
cartera de comandes que ha empitjorat en els darrers bimestres
i que fa preveure una evolució a curt termini marcada per una
menor producció i un manteniment de les vendes.
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II. Finances





Enquesta de conjuntura financera de Barcelona

Demanda de crèdit en relació amb el trimestre anterior (°/0)

Molt superior
Moderadament superior
Similar
Moderadament inferior

Molt inferior

10

30
60
0

O

O
34

54
12

O

O
39

61

0

0

5

35
31

29

Molt superior
Moderadament superior
Similar
Moderadament inferior
Molt inferior

o

o
33

63
4

o

O
27

67
6

O

O
24

76
0

0

5
33

28
34

Molt superior
Moderadament superior
Similar
Moderadament inferior
Molt inferior

0

10

35
55

0

O

O

30
58
12

0

3

8
86

3

0

7

71
16
6

Mitjanesmòbils de tres períodes

1 —

—4
111.90 1V.90 1.91 11.91 11191 IV.91 1.92 11.92 111.92 1V.92 1.93 11.93 111.93 1V93

— Pimes — Ges — Particular Total

Notes metodològiques:
El valor total de cada pregunta és 100 (equivalent al 100per cmn ) dividit entre les respostes possibles. El percentatge assignat a cada resposta de les possibles s'obté de l'agregació de les

respostes de les entitats ponderades així: (40 per cent/nombre d'enquestes contestades) + 60 per cent (nombre d'oficines de l'entitat/total oficines).
Quan nos'especifiqui altra cosa, totes les respostes s'han d'interpretar en relació amb el trimestreimmediatament anterior. Les preguntes de prospectiva —aquelles que plantegen la

tendència esperada per als propers trimestres— recullen les opinions per alsdos trimestres següentsal de referència. Les respostes del trimestre immediatament posterior al de referència es

publiquen substituint les corresponents opinions manifestades untrimestre abans. Les del segon trimestre que es publiquen per primera vegada, seran modificades o, en el seucas ratificades,
en el proper trimestre.

Significació de l'enquesta: La mostra enquestada en aquesta ocasió (3r. tr.del 1993) ha representat el 89,2 per cent del totalde bancs i caixes operatius a la ciutat —segons nombre
d'oficines— mentre que el percentatge de respostes obtingudes s'ha situat en un 72,6 percent del total i en gairebé el 77,8 per cent de la mostra enquestada. En el cas dels bancs el

percentatge de respostes obtingudes en relació amb el totalés del 53,5 per cent, mentre que pel conjunt de les caixes s'assoleix el 93,1 per cent.

L'enquesta vol reflectir les opinions de directius i tècnics
d'una àmplia representació dels bancs i de les caixes d'estalvis
que operen a la ciutat. Els resultats que es presenten correspo
nen al tercer trimestre de 1993, i al quart trimestre de 1993 i pri
mer d'enguany quan lapregunta fa referència a la tendència es

perada. La recollida d'informació s'ha desenvolupat bàsicament
durant el mes d'octubre i primera meitat de novembre.

La tendència a la baixa de la demanda de crèdit bancari entra
en una fase de moderació, especialment com a conseqüència
de la creixent demanda de crèdits hipótecaris.

L'evolució de la demanda de crèdit bancari per part del teixit
empresarial de Barcelona durant el tercer trimestre de 1993 no

presenta canvis significatius en relació amb la tendència dels dos
trimestres immediatament anteriors. Malgrat alguns símptomes
que apunten a un inici de reactivació, la tendència dominant és
clarament a labaixa. Es fa difícil, però, parlar d'un comporta
ment homogeni entre les diferents entitats, ja que d'una banda
n'hi ha que reconeixen una evolució moderadament positiva de
la demanda de crèdit que han atès i de l'altra es reforça aquella
part del sector que manifesta una evolució negativa sense pal
liatius.

Contràriament, l'evolució de lademanda de crèdit bancari per
part de les economies domèstiques mostra un sensible canvi de
tendència. Potser no és encara el moment de parlar de recupe
ració de lademanda, però sí que sembla força generalitzada la
idea que la tendència a la baixa d'aquest segment de la deman
da de crèdit s'ha capgirat. L'opinió dominant entre els opera
dors del mercat—especialment entre les caixes— apunta a un

estancament de la demanda en els nivells assolits anteriorment.
De fet, aquesta evolució s'ajusta a les previsions avançades en

l'enquesta anterior.
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Demanda de crèdit esperada (%)
Consum

2n tr. 93 3r. tr. 9

Creixerà fortament O O

Creixerà moderadament O 0 33
Es mantindrà 11 28 23
Caurà moderadament 82 72 44
Caurà fortament 7 0 0

Creixerà fortament O 0 0
Creixerà moderadament O O 0
Esmantindrà O O 33
Cauràmoderadament 85 62 64

Caurà fortament 15 38 3

Hipotecari

0
10
31
29
30

0
13

58
29

0

0

0

49
44

7

o

O

59
34

7

0
0

44
56

0

O
O

71
29

0

3
10

66
21

0

O

O
28
72

0

0

10

56
31

3

0

3

87
10

0

0

13
80

7
0

0

24
69
7

0

0

10

78
12

0

0
7

81
12

0

Oferta esperada de crèdit (%)

Sobrarà oferta 18

Es cobrirà la demanda 79
Existirà demanda insatisfeta 3

45

40
15

22

66
12

12

71
17

20
76
4

L'atonia inversora del conjunt de la indústria en un marc de fort
endeutament justifica l'escassa demanda de crèdit bancari
canalitzada cap al teixit productiu.

Les raons que presumiblement poden explicar aquest diferent
comportament de la demanda de crèdit segons quines siguin les
seves aplicacions, van des d'una incipient recuperació de la de
manda de crèdit hipotecari —a l'empara bàsicament dels ajuts
del Pla de l'Habitatge i també aprofitant l'impacte del descens
dels tipus d'interès sobre aquesta modalitat de crèdit— fins a la
forta atonia inversora de les empreses i a l'elevat grau d'endeu
tament que mantenen i que les obliga a recórrer a sistemes de
finançament alternatius, més barats i escassament ortodoxes,
com ara l'allargament dels terminis de pagament als proveïdors.
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Si hom compara l'evolució efectiva durant el tercer trimestre
amb les previsions avançades un trimestre abans, es posa de re

lleu un elevat grau de concordància, i en tot cas s'hauria de par
lar d'unes expectatives excessivament optimistes per part del sis
tema financer, tant en el cas de la demanda de crèdit per a
consum com de la demanda prevista de finançament bancari per
a necessitats de circulant de les empreses. Sens dubte, l'evolució
de la morositat ha ajudat a refredar les escasses expectatives
d'assumir nous riscos en aquestes modalitats creditícies.

Pel que fa a les previsions sobre la demanda de crèdit durant
el darrer trimestre de 1993, es pot parlar d'una certa consolida
ció dels nivells assolits al tercer trimestre amb l'excepció del crè
dit per a consum que presenta unes expectatives a la baixa.

D'altra banda, l'únicamodalitat de crèdit bancari per a la
qual es preveu un principi d'any moderadamente expansiu és la

hipotecària. Les entitats enquestades esperen que esmantingui
la tendència dels darrers trimestres, fet que representaria —si es
confirma la previsió— un creixement molt notable en relació
amb la situació d'un any abans.

Tambéla demanda de crèdit per part de les empreses per a fi
nançament de circulant i en menor mesura la reservada a con

sum per part de les famílies, poden iniciar el 1994 amb un major
dinamisme que un any abans. La modalitat de crèdit per a in
versions empresarials és—segons aquestes previsions— l'única
que no presenta símptomes de recuperació a curt termini. És un
senyal contundent de l'escassa confiança empresarial en una re

cuperació sostinguda de l'economia a mitjà termini i de l'elevat
percentatge de capacitat productiva instaHada i actualment
ociosa.



Sectors productius amb una demanda de crèdit important (%)

Altres serveis 14 26 21 21 25 6 19
Construcció 34 34 21 21 24 35 24
Serveis a les empreses 2 7 20 18 22 5 3

Comerç a l'engròs 1 10 21 8 5 10
Energia i aigua 1 3 3 1
Alimentació, begudes i tabac 4 2 6 1 4

Química de consum i farmacèutica 7 5 3 5 4 1
Tèxtil 2 1 2 2 1 6 4
Comerç al detall 3 1 1 1 1 4 5
Fabricació de vehicles i altre material transport 1 8 2 1 3 14 4
Fabricació de maquinària i equipmecànic 20 12 7 2 2 8
Paper i arts gràfiques
Altres indústries manufactureres 1 4 4 1
Restauració i hoteleria 3 2 1 10
Fabricació de productes metà1fics 5 1 5 to 5
Resta sectors 4 3 4 4 2
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Sectors productius amb un creixement important de la demanda de crèdit (%)
92

Serveis a les empreses 7 3 5 16
Construcció 13 25 28 20
Altres serveis 13 12 26 18
Alimentació, begudes i tabac 1 1

Comerç a l'engròs 4 4 6
Energia i aigua 1 3 11
Química de consum i farmacèutica 9 4 6
Comerç al detall 1 4 1
Fabricació de vehicles i altre material de transport 9 3 10 3
Cuir, calçat, vestit i confecció 3 4
Altres indústries manufactureres 4 4 6 2
Tèxtil 3 2 2
Paper, arts gràfiques i edició 1 1
Restauració i hoteleria 1 1 2 2
Fabricació de maquinària i equipmecànic 17 23 11 6
Fabricació de productes metà1.1ics 7 1 5
Resta sectors 13 7 2 3

Els factors que moderen el creixement del saldo creditici viu

apareixen tant pel cantó d'una demanda excesivament feble
com pel d'una oferta escaldada.

A banda de l'impacte directe de la crisis econòmica sobre la
demanda de crèdit bancari —menys inversions i menys consum

a finançar— l'augment dels nivells de morositat i d'impagats
que suporta el sistema creditici retreu les entitats financeres
d'aprofitar la conjuntura baixista dels tipus d'interès per tal
d'augmentar la seva oferta de nous crèdits, amb l'excepció del
segment hipotecari.

Durant el tercer trimestre de 1993, la morositat en la devolu
ció de crèdits al sistema financer ha continuat augmentant, tot i
que es pot parlar d'una certa desacceleració dels ritmes de crei
xement a nivell global. Per modalitats, es detecta un creixement
important i preocupant entre els crèdits hipotecaris. La duració i
la contundència de la recessió, segons els sectors econòmics, in
cideix negativament sobre els nivells de renda disponible de
moltes famílies i, en conseqüència, sobre la seva capacitat
d'afrontar puntualment els pagaments periòdics de les hipote
ques.
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Les previsions de cara als darrers mesos de 1993 i principi de
1994 apunten a una sensible moderació dels ritmes de creixe
ment dels nivells de morositat i d'impagats. La majoria d'enti
tats enquestades aposten per un creixement molt moderat
d'aquestes partides en termes globals. A l'hora de fer aquestes
previsions possiblement s'ha considerat tant el fet que alguns in
dicadors apunten que elpitjor de la crisi ja ha passat —tenint
present que moltes empreses han acabat ja els seus processos
d'adaptació a la nova conjuntura— com la progressiva i efectiva
traslació al consumidor d'uns costos financers a la baixa. No cal
insistir en un tema prou esbombat per la premsa com escassa

ment justificat pel conjunt dels bancs i caixes.

En tot cas, de les previsions que fan les entitats creditícies so
bre l'evolució a curt termini de la demanda de crèdit i dels ni
vells de morositat que suporten, hom en pot deduir que les ex
pectatives que dominen entre el món financer són d'un
optimisme molt moderat sobre una reactivació de l'economia a

mitjà termini.
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Grau de morositat i/o impagats en la devolució de crèdits i tendència esperada (%)

Ha crescut o creixerà fortament 35 7 3 0 0 6 0 28 0 O

Ha crescut o creixerà moderadament 40 32 51 50 30 53 14 32 26 20

S'ha mantingut o es mantindrà 20 31 17 50 67 36 86 36 71 77

Ha caigut o caurà moderadament 5 30 29 0 3 5 0 4 3 3

Ha caigut o caurà fortament 0 O 0 0 0 O 0 O 0 0

Ha crescut o creixerà fortament 16 10 8 18 0 15 10 3 11 0
Ha crescut o creixerà moderadament 63 24 33 21 32 66 27 48 34 35

S'ha mantingut o es mantindrà 17 60 30 58 57 10 56 18 52 61
Ha caigut o caurà moderadament 4 6 29 3 11 9 7 31 3 4
Ha caigut o caurà fortament 0 O 0 o 0 O 0 0 0 0

Preu esperat del crèdit (°/0)

7 10 0 0 0 0 0Creixerà fortament

Creixerà moderadament 14 32 12 0 0 0 0

Es mantindrà 79 58 57 58 41 15 14

Cauràmoderadament 0 0 31 42 55 82 69

Caurà fortament 0 0 0 0 4 3 17

Una conseqüència immediata de l'escassa demanda solvent de
crèdit bancari que les entitats financeres preveuen que hauran
d'atendre a curt termini porta, inevitablement, a un excés d'o
ferta de crèdit en elmercat al llarg dels darrers mesos de 1993 i
principi de 1994, fet que incidirà directament en una progressiva
tendència a la baixa del preu del crèdit. És molt significatiu que
de forma pràcticament unànime lamajoria dels bancs i caixes
enquestats apostin obertament pel manteniment de la tendència
a la baixa dels tipus d'interès en els propers mesos. Fins al punt
que les previsions que apuntaven a una significativa moderació
del descens del preu del diner durant el quart trimestre, avança
des durant l'estiu, s'han hagut de modificar sensiblement dona
da la trajectòria dels tipus oficials al llarg del tercer trimestre.

La progressiva terciarització de l'activitat productiva localitzada
a Barcelona i la progressiva pèrdua de protagonisme del sector

constructor-promotor immobiliari, es va reflectint en la
distribució sectorial del crèdit bancari.

Quant a la distribució de crèdit bancari per sectors produc
tius, les dades del tercer trimestre deixen entreveure alguns can
vis significatius en el rànking d'activitats que han registrat un
creixement més important d'aquest tipus de finançament. Així,
en trimestres anteriors, una de les característiques més comenta
des era el protagonisme creixent de diversos sectors terciaris —a

banda de la Construcció— a costa d'alguns dels sectors indus
trials amb més pes a l'economia catalana. Les darreres dades
confirmen aquest protagonisme d'activitats terciàries—especial
ment les més lligades a l'activitat productiva— com ara els Ser
veis a les empreses, el conjunt d'Altres serveis i el Comerç, al
hora que branques industrials com ara l'Alimentació, l'Energia i
aigua i la Química de consum i farmacèutica recuperen part del
seu protagonisme com a demandants de crèdit bancari. Signifi
cativament, però, sectorsmanufacturers lligats al metall i amb
molta tradició a l'àrea barcelonina perden posicions com a de
mandants de nous crèdits.
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Preu esperat del crèdit

0

—4

Mitjanesmòbils de tres períodes

—

111.90 1V90 1.91 11.91 111 91 1V91 1.92 11.92 111 92 1V92 1.93 11.93 111.93 1V93

La combinació d'aquest creixement sostingut de les necessi
tats de finançament del conjunt d'activitats terciàries i la menor

demanda de recursos per part del conjunt de la indústria i espe
cialment de la construcció, questionen l'indiscutible lideratge
que aquest darrer sector ha ostentat en els darrers anys coma

primer client d'actiu del sistema financer a Barcelona. Lideratge
qüestionat no tant com a demandant de recursos per a noves in
versions sinó com a demandant per al finançament de circulant.

Aquest comportament sembla confirmar allò que s'apuntava
en números anteriors de BARCELONA.ECONOMIA quan s'associava
aquesta creixent necessitat de recursos aliens per a finançar cir
culant que tenen moltes empreses de serveis relacionades direc
tament amb activitats industrials i de distribució, a una ràpida
extensió de la crisi a la majoria de sectors productius depenents
de l'activitat manufacturera.



Evolució, per tipus de collocacions, del volum de recursos (°/0)
13,

. .seF
iu es bancaris a termini

'W'"rilipu~s~s~ampufflrugmemarmaimpueue~iss

Ha augmentat notablement
Ha augmentat moderadament
S'ha mantingut estable
Ha disminuït lleugerament
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Ha augmentat notablement 3 11 3 0 0 0 8 0 0 0
Ha augmentat moderadament 62 73 25 18 5 15 9 7 19 12
S'ha mantingut estable 28 16 56 38 70 53 59 84 65 73
Ha disminuït lleugerament 7 0 6 23 25 32 23 5 14 15
Ha disminuït sensiblement 0 0 o 21 0 0 0 4 2 0

Ha augmentat notablement 0 O o 0 O 0 3 0 0 0
Ha augmentat moderadament 0 O O 5 o 13 4 20 6 11

S'ha mantingut estable 60 49 49 36 26 61 56 53 24 11

Ha disminuït lleugerament 36 44 42 27 67 19 37 18 34 68
Ha disminuït sensiblement 4 7 9 32 7 7 0 9 36 10

Ha augmentat notablement 0 O 3 39 17

Ha augmentat moderadament 41 72 67 50 84

S'ha mantingut estable 33 15 16 2 4

Ha disminuït lleugerament 26 13 14 9 O

Ha disminuït sensiblement 0 O 0 0 0

Durant aquest trimestre lamorositat ha pesat més que la
retallada dels tipus d'interès a l'hora d'obrir l'aixeta del crèdit.

A manera de síntesi del que ha estat l'evolució del segment
de negoci tradicionalment més important del sector financer de
la ciutat durant el tercer trimestre, s'hauria d'insistir en dues
qüestions estretament relacionades: d'una banda el creixement
sostingut del volum de recursos de morosos i impagats i de l'al
tra, el manteniment de la contenció de la demanda de crèdit
atesa —amb l'excepció del crèdit hipotecari. Sense oblidar l'en
torn econòmic dominat per unes expectatives incertes, malgrat
l'acceptable evolució de la temporada turística d'estiu i les pers
pectives que s'obren a les empreses exportadores arran de la
darrera devaluació de la pesseta.

Pel que fa a la tipologia de collocacions i dipòsits en què in
verteixen els seus recursos els clients de passiu dels bancs i cai
xes de la ciutat, no es detecten canvis en relació amb la tendèn
cia dels darrers trimestres i és pràcticament calcada a la del
trimestre anterior. Bàsicament perquè la incertesa econòmica
continua sense escampar i s'ha mantingut la tendència baixista
del preu del diner i per tant de la remuneració de la majoria de
col.locacions.

Els dipòsits a la vista i d'estalvi en caixes i bancs i la resta de
productes bancaris a termini, juntament amb els fons d'inversió,
han estat les modalitats de col-locació que han vist augmentar
—de forma moderada— els seus recursos de clients durant el
tercer trimestre. Contràriament, la forta retallada de tipus de les
noves emissions de renda fixa tant pública com privada, ha afa
vorit un trasvassament de recursos cap a la renda variable i al
mercat immobiliari. Les previsions de cara al primer trimestre
de 1994 continuen apostant per les mateixes col.locacions, bus
cant un cert equilibri entre rendiment, liquiditat i beneficis fis
cals.

Per últim, si hom es fixa en el dinamisme dels diferents grups
de bancs i caixes que operen a la plaça financera de Barcelona,
a banda de la tradicional posició dominant de les caixes catala
nes i els bancs d'àmbit estatal tant en productes de crèdit com
de dipòsit, cal remarcar la consolidació dels bancs catalans en

grups d'àmbit estatal en la tercera posició a costa dels bancs ca
talans independents, si es tracta de productes de

i de les caixes de la resta de l'estat si es tracta de productes
de crèdit.
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Tendència esperada, per tipus de col.locacions, del volum de recursos (%)
e Productes bancaris a termini

Creixerà fortament 0 0 o 0 3 32 0 00 0

Creixerà moderadament 3 29 51 44 17 74 74 34 79 63
Es mantindrà 56 65 49 49 69 18 23 26 14 37

Caurà moderadament 34 4 0 7 14 8 0 8 7 0
Caurà fortament 7 2 0 0 0 o 0 0 0 0

Creixerà fortament 14 3 0 0 0 7 0 0 0 O

Creixerà moderadament 72 73 20 13 11 11 13 16 12 6
Es mantindrà 14 24 46 70 68 74 83 73 81 87

Caurà moderadament 0 0 32 17 21 8 4 11 7 7

Caurà fortament 0 0 2 0 0 o 0 0 0 0

Creixerà fortament 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0

Creixerà moderadament 0 0 6 6 0 7 10 14 13 6

Es mantindrà 66 73 34 24 30 66 78 25 14 19
Caurà moderadament 27 27 31 66 66 27 12 28 64 65

Caurà fortament 7 0 29 3 3 0 0 33 9 10

Creixerà fortament 0 O 4 19 5
Creixeràmoderadament 30 52 77 73 88

Es mantindrà 63 38 10 8 7
Cauràmoderadament 4 10 9 0 0

Caurà fortament 3 O O O 0

Tendència esperada de la remuneració de les col.locacions (%)
Dipòsits a la vista i d'estalvi Productes bancaris a termini
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Dinamisme delmercat

timació del dinamisme per als pròxims trimestres (%)
Mercat bancari Desintermediacm

2n. tr.

Creixerà a un ritme superior
Creixerà a un ritme similar
Creixerà a menor ritme
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macto e annsme pe que a a Barcelona com a plaça financera en comparació amb la resta de l'Esta (0/0)
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Sistema financer

Nombre d'oficines del sistema creditici (30-IX-1993)

Àmbit

Nombre d'oficines Variació (°/0) 30-IX-1993130-IX-1992

Total sistema

Banca

Caixes

d'estalvi
Resta sistema

creditici

Total sistema

'ci
Caixes

d'estalvi
Reslil siste
çredif

Barcelona 2.154 1.084 1.058 12 -0,1 -1,9 1,8 0,0
Resta prov. Barcelona 2.600 1.136 1.462 2 0,5 -1,9 2,7 -66,7
Resta Catalunya 1.972 884 1.075 13 -5,3 -5,3 1,4 -85,6
Total Catalunya 6.726 3.104 3.595 27 -1,5 -2,9 2,1 -75,0

Madrid 2.514 1.828 667 19 1,5 0,2 5,0 11,8
Resta prov. Madrid 1.054 695 352 7 5,0 1,3 12,5 40,0
Total Espanya 35.333 17.660 14.450 3.223 -0,5 -2,5 1,9 -0,0

Dipòsits del sector

Àmbit
•

I

•

Prov. Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
Total Espanya

privat en el sistema bancari
>- Milers de milions de pessetes Variació (%

' ' Dipósits/Oficina
(milions de ptes.)

-
'

°

30-IX-199z 31-XII-1992

7.647,2 7.924,0
1.800,2 1.814,6
9.447,4 9.738,6

8.959,5 9.116,5
43.945,3 45.165,1

31-III-1992

7.958,3
1.820,9
9.779,2

9.383,5
45.644,7

30-VI-1993
, . „...., . .. ..

8.185,7
1.864,1
10.049,8

9.829,6
47.223,2

30-IX-1993
30-IX-1993/
30-VI-1993

30-IX-1993/

30- - 2
.

30-IX. 1992

8.320,1
1.909,7
10.229,8

9.834,1
47.780,7

1,6
2,4
1,8

0,0
1,2

8,8
6,1
8,3

9,8
8,7

1.612,3
864,2

1.384,0

2.573,8
1.237,1

1.750,1
968,4

1.520,9

2.756,2
1.352,3

Crèdits del sistema bancari al sector privat
Milers de milions de pessetes Variac'ó (%) Crèdits/Oficina

Àmbit 30-IX-1993/ 30-IX-1993/ (milions de ptes.)
30-IX-1992territorial

30-IX-1992
_..

31X114992 31-111-1992 30-V1-1993 304X 1993
30-VI-1993 30-IX-1992 30-1X-Mil

Prov. Barcelona

...,

5.716,4 5.991,1 5.904,6 5.904,1 5.755,3 -2,5 0,7 1.205,2 1.210,6
Resta Catalunya 1.334,0 1.369,1 1.399,2 1.409,8 1.393,9 -1,1 4,5 640,4 706,8
Total Catalunya 7.050,4 7.360,2 7.303,8 7.313,9 7.149,2 -2,3 1,4 1.032,9 1.062,9

Prov. Madrid 9.450,7 9.644,6 9.733,5 9.636,7 10.193,1 5,8 7,9 2.714,9 2.856,8
Total Espanya 35.553,6 36.652,4 36.267,2 36.586,9 36.917,0 0,9 3,8 1.000,9 1.044,8

Font: Banco de España. Boletín Estadístico. Diversos números. Elaboració pròpia.

L'estancament del crèdit bancari al sector privat possiblement
sigui el fet més rellevant del trimestre.

L'evolució seguida pel sistema financer català durant el tercer
trimestre de 1993 no ha estat pas massa diferent de la registrada
durant el primer semestre. D'una banda, s'ha mantingut el pro
cés de reajustament moderat de l'oferta -via tancament d'ofici
nes- per part dels bancs, com a conseqüència bàsicament de la
darrera fusió de dos dels grans. Es tracta d'una tendència que es
dóna a tot Espanya. A Catalunya però, aquest procés és més in
tens fora de la província de Barcelona que no pas a la mateixa
ciutat. Contràriament, el nombre d'oficines de les caixes conti
nua a l'alça, encara que sense assolir els màxims històrics
d'abans de la fusió de les dues primeres caixes catalanes.
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Que els dipòsits del sectorprivat en el sistema bancari conti
nuen augmentant no és cap novetat. El moderat creixement del
primer trimestre no ha tingut continuïtat. La manca d'expectati
ves clares i la tendència a la baixa dels tipus d'interès manté en

el passiu dels bancs i caixes recursos de privats a l'espera
d'oportunitats de col.locació. Contràriament, el volum de crèdit
del sistema bancari al sector privat s'ha estancat, especialment a
la província de Barcelona. Les raons, entre les que destaca l'ele
vada morositat que suporten bancs i caixes i la contenció de la
despesa en béns de consum, són prou conegudes com perquè no

s'hi hagi d'insistir.



Mercat de valors

Volum efectiu negociat a les borses de comerç
Milers de milions de ptes. Núm. índex (1986 = 100)

1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989

1990

1991
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1992
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1993
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

39,4
71,0
143,8
117,9

363,7
791,1
592,5
550,6
498,8

572,9
148,1
120,6
89,7

214,5

466,5
108,9
173,0
89,2
95,3

497,9
116,9
99,3
120,4
161,2

175,3
219,2
411,7
685,1

2.164,7
3.863,9
2.568,6
4.015,6
3.761,9

4.206,0
1.149,5
1.144,9
896,5

1.015,2

4.497,7
1.179,5
1.046,6
909,8

1.361,8

5.502,3
1.392,7
1.546,7
1.613,3
2.701,9

10,8
19,5
39,5
32,4

100,-
217,5
162,9
51,4
137,1

157,5

128,3

136,9

10,1
19,0
31,6

100,-
178,5
118,7
185,5
173,8

194,3

207,8

254,2

Font: Borsa de Barcelona. Dades facilitades pel Depar ament d'Estadística de l'Ajuntament
de Barcelona. Borsa de Madrid, revista mensual, diversos números.

Variació (°/0) Barcelona Madrid

3r. tr. 1993/3r. tr.1992 35,0 77,3
4t. tr. 1993/4t. tr. 1992 69,2 98,4
2n. sem. 1993/2n. sem. 1992 52,6 90,0
1993/1992 6,7 22,3
1992/1991 -18,6 6,9

La tendència a la baixa del preu del diner, juntament
amb un cert Iliscament de la cotització de la pesseta en front
del dòlar, han abocat importants recursos cap a la Borsa.

L'evolució de la contractació i de les cotitzacions a la borsa
espanyola en els darrers mesos del 1993 respon als mateixos pa
ràmetres que durant el tercer trimestre ja la van influir positiva
ment. L'ampliació de les bandes de fluctuació de les divises dins
el sistema monetari europeu fou el senyal d'inici d'una tendèn
cia sostinguda a la baixa dels tipus d'interès. En conseqüència,
l'atractiu de la renda variable ha anat en augment a mesura que
disminuia la rendibilitat de la renda fixa.

Un altre factor que no s'ha d'oblidar és que la Borsa acostu

ma a anticipar canvis de tendència de l'economia «real». Així, i
donat que d'alguns dels indicadors macroeconómics del tercer
trimestre del 1993 se'n desprèn que la crisi possiblement ja ha
tocat fons, la Borsa aposta amb decisió sense gaires altres al
ternatives- per una recuperació dels resultats empresarials de
cara al primer semestre d'enguany. Aquesta opinió es recolza en

el fet que moltes empreses han concentrat una bona part dels
seus costos de reestructuració als exercicis del 92 i especialment
al del 93.

Per últim i no menys important, esmentar l'important i crei
xent paper que juguen en la canalització de recursos cap a les
borses i altres mercats financers organitzats, les societats gesto
res de fons d'inversió mobiliària en uns moments de forta ex

pansió dels recursos que gestionen. La reducció del tipus d'inte
rès ha abocat volums creixents de recursos cap als fons
d'inversió per tal de retardar l'impacte d'aquest descens de re
muneracions en les carteres individuals i alhora compensar la
pèrdua de rendiment actual amb un rendiment a llarg termini
que es beneficia d'un tractament fiscal favorable.
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Mercat de Futurs Financers

Nombre de contractes negociats al MEFF*

1990
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1991
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1992
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr

1993
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

188.744
5.729
42.351
70.097
70.567

1.005.781
148.024
319.093
214.633
324.031

2.218.693
336.423
593.948
684.884
603.438

8.103.232
1.039.700
1.548.960
2.630.852
2.883.720

12.274
753

3.324
4.116
4.081

33.095
6.284
11.891
6.462
8.458

45.637
7.413
10.779
14.447
12.998

189.640
30.956
40.447
58.730
59.507

555
5.863
6.864
5.752

11.919
20.552
15.575
19.411

27.037
69.415
51.890
37.378

89.028
190.689
295.869
266.270

*El valor nominal de cada contracte és de 10 milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'administració del mercat del MEFF.

Volumtrimestral contractat per tipus de producte (futurs i opcions)
milers de contractes
3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

11

Ileass

11.90 111.90 IV.90 1.91 11.91 111.91 1V.91 1.92 11.92 111.92 19(.92 1.93 11.93 111.93 1V.93

= Bo nocional = Mibor 90 Divisa

Variació (%)
Contractació

total Saldo viu

4t. tr. 1993/3r. tr. 1993
4t. tr. 1993/4t. tr. 1992
30-XII-1993/30-IX-1993
30-XII-1993/30-XII-1992

9,6
377,9

-

-

-

-

-10,0
612,4
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La contractació al mercat de futurs i opcions s'ha beneficiat
de la persistent tendència a la baixa dels tipus d'interès.

Durant el darrer trimestre del 1993 s'ha mantingut inalterable
el degoteig a la baixa dels tipus d'interès oficials i especialment
de les noves emissions de Deute públic, actiu subjacent del bo
nocional objecte de contracte en elmercat de futurs. Davant
d'aquesta tendència només es podia esperar un augment signifi
catiu dels volums de contractació i del saldo viu a final de perío
de, però potser no en la intensitat registrada.

A la consolidació d'aquesta tendència alcista hi ha contribuït
-a més d'una conjuntura marcada en primer lloc per la inesta
bilitat de tipus de canvi i posteriorment per la de tipus d'interès
i per tant molt favorable per a aquest tipus de mercat- una po
lítica agressiva dels rectors de MEFFSA davant la competència
d'altres mercats, optant per una política de rebaixa dels costos

operatius.

Un altre factor cabdal per explicar el creixement sostingut
dels darrers trimestres i del tot necessari per a mantenir en el
futur uns volums elevats de contractació és el fort creixement
que en els darrers anys han experimentat els fons d'inversió
collectiva, tant en nombre de gestores com de volum de recur
sos generats. Ara per ara aquestes institucions són «més» clients
potencials del mercat de futurs que no pas un «petit» estalvia
dor-inversionista.



III. Consum, comerç i preus





Evolució del parc de vehicles

olticií del parc automobilístic* (prov. de B.ircelona)

1984 92.130 n.d. n.d.

1985 114.077 n.d. n.d.
1986 138.468 46.572 91.896
1987 184.284 59.119 125.239
1988 215.631 78.322 137309
1989 236.902 86.619 150.283
1990 204.151 64.695 139.456

1991 185.902 61.557 124.345
lr. tr. 43.627 11.517 32.110
2n. tr. 51.838 11.402 40.436
3r. tr. 43.950 10.227 33.723
4t. tr. 46.487 28.411 18.076

1992 192.843 79.213 113.630
lr. tr. 52.983 18.545 34.438
2n. tr. 56.230 17.006 39.224
3r. tr. 40.852 14.375 26.477
4t. tr. 42.778 29.287 13.491

1993 136.146 78.194 57.952
lr. tr. 33.048 16.924 16.124
2n. tr. 39.821 16.616 23.205
3r. tr. 31.314 13.722 17.592
4t. tr. 31.963 30.932 1.031

* Exclosos ciclomotors.
Font: Matriculacions: COCINB. Boletín de Estadística y Coyuntura. Diversos números.
A partir del lr. tr. del 1988, les dades són facilitades per la Jefatura Provincial de Tráfico
de Barcelona. Baixes: Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Variació Matriculacions Baixes Saldo

4t. tr. 1993/4t. tr. 1992 -25,3 5,6 -92,4
2n. sem. 1993/2n. sem. 1992 -24,3 2,3 -53,4

1993/1992 -29,4 -1,3 -49,0
1992/1991 3,7 28,7 -8,6

1993 acaba amb un nivell de matriculació de vehicles

per sota de les previsions, tot i que hiha indicis que apunten
a una certa recuperació per a principi de 1994.

Les dades relatives a la matriculació de vehicles a laprovíncia
de Barcelona en els darrers mesos del 1993, posen de manifest
que aquest any ha estat un dels pitjors anys pel conjunt del sec
tor, tant per a la indústria automobilística com pels concessiona
ris de vendes.

En efecte, les previsions -ja de per si pessimistes- realitza
des a principi d'any s'han anat modificant a la baixa a mesura

que s'anava coneixent el nivell de gravetat de la conjuntura eco
nòmica, i en especial el nivell de vendes mensual. Òbviament, el
difícilmoment pel qual passa el mercat laboral no fomenta gens
la decisió de comprar un cotxe, com tampoc no ho faciliten les
dificultats per accedir a un crèdit, ja sigui pel tipus de garanties
que demanen bancs i caixes davant l'augment del nombre de
morosos, ja sigui pels costos financers, encara elevats durant
quasi tot el 1993. A més, les expectatives que els tipus d'interès
al consum baixessin més del poc que ho havien fet han pogut
retardar més del desitjable la compra d'un vehicle.

El total de vehicles matriculats al 1993 ha estat de poc més de
136.000 unitats, és a dir, prop de 57.000 vehicles menys de l'any
anterior. Per altra banda, el nombre de baixes ha estatmolt si
milar als dos anys, de l'ordre de les 78-79.000 unitats. D'aquí

Matriculació de vehicles a la província
de Barcelona (milers)

70

60

50

40

30

20

10

O
lr. trimestre 2n trimestre 3r. trimestre 4t. trimestre

[ i 1990 1 1 1991 1992 1993

Evolució de la matriculació de turismes
a Barcelona (milers)

lr. tr. 17.699 18.065 15.182 11.782 14.438 7.748
2n. tr. 18.041 20.450 15.955 14.148 14.229 11.141

3r. tr. 14.697 15.321 11.615 11.047 10.067 9.156
4t. tr. 17.406 16.961 11.271 12.602 11.452 9.434

Total 67.843 70.797 54.023 49.979 50.186 37.479

Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%)

4t. tr. 1993/4t. tr. 1992 -17,6
2n. sem. 1993/2n. sem. 1992 -13,6
1993/1992 -25,3
1992/1991 0,4

se'n desprèn fàcilment que el parc de vehicles continua augmen
tant però a un ritme clarament més suau que en anys anteriors,
fet que no és d'estranyar si tenim en compte la densitat actual
de vehicles i l'estructura sócio-demogràfica de lanostra realitat.

Cal esperar per als primers mesos del 1994 una recuperació
de les taxes de variació -no gosem dir positives encara- so
bretot a causa de la forta caiguda que hi hagué a principi del
1993 que ja va situar el nombre de matriculacions en uns mí
nims difícilment superables. Tanmateix, fins que no es conjumi
nin diversos factors -alguns d'ells llunyans, com ara unes ex

pectatives de renda disponible més o menys estables per les
dificultats en elmercat de treball, i d'altres més propers, com
l'abaratiment dels crèdits al consum- que permetin prendre la
decisió d'adquirir un nou vehicle, no es podran reprendre unes

taxes de variació positives. En tot cas, el mercat de segona mà

permetrà, encara que parcialment, renovar la part més vella del
parc de vehicles.
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Consum d'electricitat

Consum d'electricitat a Barcelona
structura d'usos (Gwh

POINE=111%
1981
1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990

1991
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1992
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1993
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.

114,2
113,6
115,8
119,5
122,1

124,8
138,7
143,8
154,2
155,6

165,1

177,7

3.313,9
3.298,1
3.362,1
3.470,3
3.544,2

3.622,7
4.025,5
4.174,9
4.476,6
4.516,0

4.792,9
1.240,7
1.222,3
1.141,9
1.188,0

5.158,1
1.306,8
1.265,9
1.233,4
1.351,9

1310,4
1.246,2
1.205,6

1.105,3
1.068,8
1.117,4
1.155,0
1.113,3

1.175,2
1.276,4
1.262,6
1.314,3
1.273,5

1.431,0
400,1
401,4
325,7
303,9

1.524,2
424,5
399,2
337,5
363,0

438,0
411,1
348,1

2.105,1
2.132,4
2.136,9
2.180,3
2.297,7

2.318,3
2.602,8
2.776,4
3.023,9
3.093,3

3.222,0
801,8
794,0
785,2
841,0

3.480,8
849,6
829,4
857,3
947,6

826,6
795,8
814,9

103,5
96,9

107,8
135,0
133,2

129,2
146,3
135,9
138,4
149,2

128,7
27,7
27,0
31,1
43,0

153,0
35,8
37,2
38,7
41,3

45,8
39,2
42,6

Font: Dades d'ENHER, FECSA i HECSA recollides i facilitades pel Departament
d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

3r. tr. 1993/3r. tr. 1992
lr. sem. 1993/1r. sem. 1992
1992/1991

-2,3
-0,6
7,6

3,2
3,1
6,5

-4,9
-3,2
8,0

10,1
16,4
9,4

Tot i que el consum domèstic esmanté moderadament a l'alça,
la caiguda del destinat a usos comercials i industrials palesa
l'alentiment de l'activitat econòmica.

Durant el tercer trimestre del 1993, s'ha mantingut la tònica
de variacions interanuals del primer semestre: creixement mode
rat però continu en el consum d'electricitat per a usos domès
tics, de l'ordre del tres per cent, i disminució més accentuada en

el destinat a usos comercials i industrials, que varia aproximada
ment entre un tres i un cinc per cent. Paranelament a l'evolució
del consum per a aquests usos, el de tracció, amb més oscil.la
cions entre trimestres, continua amb un creixement elevat, con
seqüència d'una major dotació i ús dels serveis ferroviaris i de
metro.
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Consumod'electricitat (acumulat darrers 12 mesos)
% variació interanual
25
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-10

15
111.89 1.90 111.90 1.91 111.91 1.92 111.92 1.93 111.93

1W9 11.90 IV.90 11.91 1V.91 11.92 IV.92 11.93
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Gwh.
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Així doncs, sembla que el consum de les llars alguns petits
comerços i tallers en què el consum d'electricitat també es

compta com a domèstic- no estigui excessivament afectat per
la crisi econòmica, al contrari que el de comerços i indústries en

què es palesa el descens de l'activitat productiva i del nivell de
vendes. Tanmateix, l'elevat nivell de consum del 1992 permet
que l'acumulat dels darrers dotze mesos encara se situï lleugera
ment per sobre dels dotze anteriors. De cara als darrers mesos

de l'any,es pot esperar una recuperació del consum per a usos

comercials per l'augment de l'oferta a la ciutat i per l'ampliació
dels horaris. Quant al consum industrial, les previsions a curt

termini no són encara tan optimistes.



Consum de gasos

Consum de gas canalitzat

1981
1982
1983
1984

1985

1986

1987
1988
1989
1990

1991
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1992
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1993
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.

1.802,3
1.700,9
1.821,2
1.906,3
2.024,4

1.967,8
2.083,6
2.047,2
2.141,9
2.188,9

2.525,4
910,5
717,1
377,8
520,0

2.626,0
971,9
732,0
389,7
532,5

952,3
695,8
390,4

100,-
94,4
101,0
105,8
112,3

109,2
115,6
113,6
118,8
121,4

140,1

145,7

995,3
994,4

1.019,1
1.075,2
1.150,2

1.125,1
1.203,7
1.197,2
1.269,7
1.316,2

1.535,2

1.615,0

Font: Gas Natural, S.A. Dades recollides pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament
de Barcelona. Elaboració pròpia a partir de l'estimació poblacional realitzada
per Barcelona.Economia.

Variació (°/0) Gas canalitzat

3r. tr. 1993/3r. tr. 1992 0,2
lr. sem. 1993/1r. sem. 1992 -3,3
1992/1991 4,0

Consum de gas canalitzat (acumulat darrers 12 mesos)
milions de tèrmies
2.800

2.700 -

2.600 -

2.500 -

2.400 -

2.300 -

2.200 -

2.100 -

2.000 -5
111.90 1.91 11.91 .92 1 1.92 .93 111.93

1V90 11.91 IV.91 11.92 IV.92 11.93

1-1 Total acumulat 12 mesos — Taxa de variació interanual

% variació
20

—15

— 10

Es frena la caiguda del consum del gas del primer semestre.

Durant el tercer trimestre del 1993, el consum de gas canalit
zat efectuat pels abonats de Barcelona ha estat molt similar al
del mateix període de l'any anterior, amb tot just un increment
de dues dècimes. Aquesta evolució contrasta amb la del primer
semestre, en què la caiguda del consum fou de -3,3 per cent en
comparació al mateix semestre del 1992.

Sense que aquesta dada signifiqui un canvi de tendència pels
mesos futurs, no deixa de ser un possible punt d'inflexió entre

l'evolució econòmica negativa del primer semestre i una certa
recuperació —encara que es continuï amb unes variacions inter
anuals en general negatives— del ritme d'activitat econòmica.
Tot i aquesta millora relativa, és previsible tancar l'any amb una

lleugera disminució sobre l'any anterior.
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Escombraries domiciliàries

Escombraries domiciliàries recollides

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1991
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1992
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1993
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.

458.000
453.600
462.700
500.406
542.221
581.909
604.896
625.793

656.371
165.664
171.218
146.265
173.224

675.215
173.347
172.563
152.355
176.950

173.046
173.334
147.749

100,0
99,0
101,0
109,3
118,4
127,1
132,1
136,6

143,3

147,4

254,4
253,3
262,9
286,2
313,2
340,3
358,5
376,3

399,4

410,2

Font: Dadesfacilitades per la U.O. de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona ielaboració

pròpia a partir de l'estimació poblacional realitzada per Barcelona.Economia.

Variació (%)

3r. tr. 1993/3r. tr. 1992 -3,0
lr. sem. 1993/1r. sem. 1992 0,1
1992/1991 2,9

El descens de l'activitat productiva, conjuntament amb
una major conscienciació ciutadana, fan disminuir el nivell
d'escombraries en relació amb un any abans.

Durant el tercer trimestre del 1993, el volum d'escombraries
domiciliàries recollides corrobora la tendència a un creixement
cada cop més moderat o fins i tot un mínim descens en termes

absoluts. De fet, és en aquest tercer trimestre que es registra
una variació interanual negativa, afavorida sens dubte pel l'ele
vat volum del període de referència, que coincideix amb un mo

ment d'activitat excepcional per a Barcelona, per la preparació i
celebració dels Jocs Olímpics i Paralímpics.
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Evolució del volum d'escombraries recollides
(acumulat darrers 12 mesos)

milers de tones
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variació interanual (%)
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— 3
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Escombraries domiciliàries recollides
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Tanmateix, si obviem el repunt que hi hagué aleshores, el cert
és que la comparació amb anys anteriors no ofereix cap dubte:
estem arribant, ara per ara, a un llindar màxim de volum d'es
combraries, ja sigui pel fre del consum i de la producció que
un cop superada la crisi econòmica podrien rellançar, encara
que parcialment, la generació de més deixalles— o bé per un
augment de la consciència collectiva d'haver de controlar i de
limitar el creixement de tot tipus de residus, factor que creiem
que oferirà un signe inequívoc als propers anys.



Preus de consum

Índex general de preus de consum (1992 = 100 ) (Prov Barcelona/Espanya)
Set. t. Nov. Des.

1992 B 102,2
98,6 99,2 99,6 99,5 99,7 99,7 100,0 101,0 101,8 101.9 101,9 102,2

1993 B 103,2 103,2 103,7 104,2 104,5 104,9 105,2 105,7 106,4 106,9 107,1
103,2 103,2 103,6 104,0 104,3 104,6 105,0 105,6 106,2* 106,6* 106,8*

* Dades provisionals. Per a Barcelona, totes les dades són encara provisionals.
Font: INE.

Variació (°/0) 3r. trim. 93 gener-nov.

nov.1993/

nov. 1992

Prov. Barcelona 1,4 4,9 n.d.

Catalunya 1,5 4,8 5,3
Espanya 1,5 4,4 4,7
Prov. Madrid 1,6 4,1 4,4
CE 0,6 3,01 3,22

' Gener-octubre.
Octubre 1993/Octubre 1992.

A mesura que avança l'any, el creixement dels preus
a la província de Barcelona i a Catalunya és pràcticament
homogeni. A més, la diferència amb Espanya és mínima
en comparació amb d'altres anys.

Al llarg del 1993, l'evolució dels preus de consum a la provín
cia de Barcelona i a Catalunya ha estat pràcticament idèntica,
amb només una diferència d'una dècima en algun mes. Tot i que
amb la nova base de càlcul a partir del 1992 no podem disposar
de l'IPC per a Barcelona ciutat, el cert és que les pressions infla
cionistes arran de les expectatives creades per la celebració dels

Jocs s'han diluït i el comportament dels preus ésmolt més ho
mogeni arreu de Catalunya. Únicament alguns components molt
sensibles a la localització geogràfica -habitatge, transports pú
blics, alguns serveis avançats, etc- poden presentar alguna di
vergència significativa.

Així doncs, l'augment fins a octubre és del 4,6 per cent a Ca
talunya i a laprovíncia de Barcelona, contra un 4,3 per a Espa
nya: tot just tres dècimes per sobre quan l'any passat es tancà
amb una diferència de sis dècimes entre Catalunya i Espanya.

Els components que més han pressionat a l'alça PIPC aquests
darrers mesos han estat el transport -com a conseqüència de la
repercussió en el preu de venda de l'increment de preus dels
carburants-, la cultura -per l'augment de les taxes d'estudis
en començar el curs- i l'alimentació, que havia flexionat a la
baixa al primer semestre, però que als mesos d'estiu s'ha reprès
a l'alça.

Totplegat apunta a un increment de preus per a final de l'any
clarament inferior al de l'any anterior, però potser una o dues
dècimes per sobre de les previsions governamentals, i en tot cas

encara per sobre de la mitjana comunitària.

IPC acumulat anual 1993

5

4

O
G FMAMJ J AS OND

- Prov. Barcelona - Catalunya Espanya CE

IPC per components

Alimentació
Vestit

Habitatge
Parament llar
Medicina
Transport
Cultura
Altres

otal

-3,2
0,2
0,1
0,6
0,2
2,0
1,0
1,3
1,4

2,5
1,6
4,3
3,2
6,2
7,6
3,2
5,8

4,2

1,2
3,4
5,9
4,6
7,4
10,4
5,6
7,2

5,0

0,7
4,7
6,3
5,8

10,6
10,8
8,1
10,0

5,5

PEr
Alimentació
Vestit
Habitatge

isramentllar... dicina
Transport
Cultura
Altres

Total

2,8
0,2
0,7
0,3
0,5
2,1
1,2
1,1

1,5

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

Font: INE.

0,4
4,4
6,0
3,7
4,9
8,8
5,3
6,7
4,3

1,3
5,3
5,8
6,2
8,7
9,6
8,2
9,3

5,3
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IV. Transport, comunicacions i turisme





Tràfic de mercaderies pel port

Evolució del tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

,

rrega general Líquids a doll Do Is sòlids

Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desemb

...nail~",tasuks.

1981 133,1 108,5 7.289 10.442 3.072 1.388 227 5.746 3.990 3.308
1982 132,1 112,1 7.234 10.796 3.302 1.473 291 5.210 3.641 4.113
1983 150,0 117,2 8.215 11.282 3.628 1.517 259 5.531 4.328 4.234
1984 145,0 106,1 7.940 10.215 3.892 1.634 346 5.064 3.702 3.517
1985 134,6 108,2 7.372 10.413 3.967 1.953 247 5.439 3.158 3.021

1986 121,4 111,1 6.650 10.693 3.475 2.113 374 5.641 2.801 2.939
1987 113,9 110,5 6.236 10.642 3.646 2.343 359 5.949 2.231 2.348
1988 112,0 122,9 6.136 11.828 3.819 2.649 400 6.339 1.917 2.840
1989 114,1 123,6 6.248 11.896 3.903 3.069 418 6.677 1.927 2.150
1990 98,0 131,6 5.368 12.669 3.627 2.817 448 6.990 1.293 2.857

1991 95,9 135,6 5.253 13.059 3.761 2.988 417 7.209 1.075 2.862
lr. tr. 1.084 3.615 778 686 95 1.964 211 965
2n. tr. 1.407 3.538 961 807 119 1.953 327 779
3r. tr. 1.372 2.568 1.007 717 91 1.404 274 447
4t. tr. 1390

'

3.339 1.016 779 112 1.889 263 671

1992 97,3 135.1 5.330 13.008 4.257 3.343 388 7.140 684 2.525
lr. tr. 1.185 3.620 944 797 87 2.039 153 784
2n. tr. 1.303 3.582 1.057 980 76 1.889 171 713
3r. tr. 1.314 2.662 1.049 808 103 1.383 161 471
4t. tr. 1.528 - 3.144 1.208 759 122 1.828 197 557

1993
lr. tr. 835 3.017 653 610 85 1.854 96 554
2n. tr. 1.489 3.398 1.187 782 138 1.923 164 693
3r. tr. 1.065 2.883 805 752 70 1.606 190 525

Font: Port Autònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (`)/0)

Embarcades Desembarcades

Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

3r. tr. 199313r. tr. 1992

Total -18,9 -48,7 9,0 8,3 -13,9 15,6
Càrrega General -23,3 -41,6 -7,2 -6,9 -17,4 -3,6
Líquids a doll -32,0 -69,1 2,6 16,1 -2,7 23,9
Dolls sòlids 17,4 -74,1 156,5 11,3 -75,3 24,5

1992/1991

Total 1,4 -15,3 18,5 -0,4 -11,9 3,3
Càrrega General 13,2 -5,3 29,1 11,9 -2,0 15,6
Líquids a doll -6,9 -9,4 -5,3 -1,0 -14,1 4,8
Dolls sòlids -36,4 -40,2 -27,9 -11,8 -17,1 -11,1

L'actual conjuntura econòmica, però també l'estratègia a més
llarg termini de l'autoritat portuària, marquen els canvis

que actualment es registren en el tràfic de mercaderies.

En conjunt, les dades relatives al tràfic de mercaderies pel
port durant el tercer trimestre del 1993 permeten copsar una re
cuperació després dels desajustaments del primer semestre, re
cuperació que es dóna tant pel que fa al volum total de merca

deria com a la seva composició. Sense oblidar, però, que tot el
tràfic reflecteix un procés de canvi i adaptació a les noves neces
sitats comercials -fruit de la política estratègica del port per
avançar-se al que serà la realitat del comerç mundial d'ací a
pocs anys- i als canvis en el teixit empresarial no només espa
nyol, sinó també europeu.

A partir d'això, la lectura que hem de fer del tràfic portuari
durant el 1993 és necessàriament provisional: certament, s'ha
vist afectat amb força per l'actual crisi econòmica, però també
està canviant per aquesta estratègia a llarg termini, que passa
per l'especialització del port de Barcelona en càrrega general,
dins d'un sistema portuari com a mínim europeu, i que es plas
ma en un primer terme amb la complementaritat amb el port de
Tarragona.
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Amb aquesta premisa, no ens ha d'estranyar la caiguda del
tràfic de dolls en general. En certa manera, és volgut, i això pas
sa per analitzar més la qualitat del tràfic —sobretot la càrrega
general en termes de valor afegit i pel desenvolupament de la

ZAL— que no el seu volum absolut. No cal oblidar la importàn
cia que tenen les importacions de gas natural, i les entrades

—tant de cabotatge comprovinents de l'estranger— dels deri
vats del petroli, que condicionen l'evolució global: el tràfic
d'aquest dos epígrafs al tercer trimestre ha concentrat el 35 per
cent del tràfic total. En concret, l'evolució positiva de les impor
tacions de gas natural i del total del tràfic de Derivats del petro
li que han entrat per via marítima al port ha influït en el fet que
el volum total del tercer trimestre siguimolt semblant al del ma
teix període de l'any anterior, i se situï prop dels quatre milions
de tones.

Per altra banda, el tràfic exterior —que concentra aproxima
dament el 70 per cent del total— augmenta considerablement al
tercer trimestre: un 13,9 per cent en comparació amb el mateix
període del 1992. Hi destaca, d'entre els epígrafs més impor
tants, l'augment de les exportacions de Potassa —115.000 tones,
més del doble que l'any anterior—, de Ciment, de Material per
a la construcció i de Vehicles i maquinària. Quant a les importa
cions, destaquen les de Derivats del petroli, de Productes mine
rals, de Ferralla i de Material per a la construcció. Totes aques
tes importacions han tingut un increment en relació amb el
tercer trimestre de l'any anterior rondant el 60 per cent o fins i
tot superior.

En els Líquids a doll, es rellancen les importacions de gas
natural i de derivats del petroli després d'un primer semestre
marcat per la moderació.

L'augment del volum de tràfic de Líquids a doll d'aquest ter
cer trimestre en comparació amb el mateix període de l'any
anterior es deu essencialment a l'increment de les dues partides
principals: el gas natural—un 15,3 per cent— i els derivats del
petroli —un 57,8 per cent— i que corresponen al millor trimes
tre de l'any. En efecte, si considerem els nous primers mesos i
els comparem amb els de l'any anterior, es detecta un estanca

ment de les importacions de gas natural i un canvi d'origen del
derivats del petroli: auge de les importacions i estancament de
les entrades de cabotatge.
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A part d'aquests dos grans epígrafs, hem de destacar l'espec
tacular creixement de les exportacions de productes químics
—un 68,7 per cent pel tercer trimestre i un 37,9 per cent pel
conjunt dels nou primers mesos, sempre en comparació amb els

respectius períodes de l'any anterior— i que són un exemple
dels efectes positius que han tingut les devaluacions sobre al

guns sectors exportadors.

Les exportacions de potassa i les importacions de ciment,
productes minerals i ferralla rellancen el tràfic de dolls sòlids.

Precisament el dinamisme del sector exportador ha estat la
nota dominant del conjunt del tràfic dels Dolls sòlids durant el
tercer trimestre. En conjunt, augmenten un 12,9 per cent, grà
cies a l'empenta de les exportacions de Potassa —un 125 per
cent d'augment al tercer trimestre i un 86 per cent pel conjunt
dels nous primer mesos— i del Ciment i clínker, que ha recupe
rat un nivell de preus competitiu al mercat internacional, sobre
tot amb el d'alguns països mediterranis i del mar Negre, que van
ser els principals proveïdors de ciment —fins i tot al mercat es
panyol— durant els darrers anys. En aquest cas, la represa de
les exportacions ha estat forçada també per la disminució del
consum intern.

Parallelament al dinamisme de les exportacions de Dolls dó

lids, també es rellancen la major part de les importacions, tot i
l'encariment per les devaluacions i la delicada conjuntura econò
mica. És el cas dels Productes minerals —un gran augment al
tercer trimestre després d'un primer semestre de caiguda que
tanca els nou primers mesos amb una variació internaual negati
va de l'11,6 per cent— i de la Ferralla—aquesta en continu aug
ment durant tot l'any, fins quasi doblar en nou mesos el volum
del mateix període de l'any anterior.

Aquest augment de les importacions de productes minerals, i
sobretot de Ferralla i de Ciment compensa la caiguda de les im
portacions de Llavors i grans —un 10,5 per cent els nou primers
mesos— que és un dels epígrafs més rellevants i que havia pre
sentat durant alguns anys creixements interanuals importants.

La feblesa de la demanda i la limitació dels nivells de producció
afecten negativament el tràfic de càrrega general.

El conjunt del tràfic de Càrrega General, s'ha distribuït per
centualment a grans trets, tant pel tercer trimestre com pel con
junt del nou primers mesos, de la manera següent:

Embarcada Desembarcada

de cabotatge 20 de cabotatge 10 T. Cabotatge 30

Exportacions 35 Importacions 35 T. Exterior 70

T. Embarcada.... 55 T. Desembarc.... 45 Total C.G. 100



Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades al port de Barcelona (3r. tr. 1993)
' %

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarca

Exterior Cabotatge

Líquids a doll 15.353 54.672 392.214 1.214.128 4,70 7.40 68,68 52,48

1. Gas natural 0 0 4.232 693.642 - 0,74 29,98
2. Gas butà propà 8.015 0 0 15.504 2,45 - 0,67
3. Resta derivats petroli 876 62 353.419 336.702 0,27 0,01 61,88 14,55
4. Productes químics 4.489 44.045 31.963 97.343 1,37 5,97 5,60 4,21
5. Olis i greixos 1.814 10.036 0 20.610 0,56 1,36 - 0,89
6. Altres 159 529 2.600 50.327 0,05 0,07 0,46 2,18

Dolls sòlids 25.254 164.286 15.355 509.539 7,73 22,25 2,69 22,03

7. Ciment i clínker 9.303 38.578 3.666 102.105 2,85 5,23 0,64 4,41
8. Llavors i grans 1.468 27 0 210.259 0,45 0,00 - 9,09
9. Potassa 9.650 114.999 0 310 2,96 15,58 - 0,01

10. Adobs i fosfats 2.673 1.475 44 3.178 0,82 0,20 0,01 0,14
11. Productes minerals 441 2.658 0 105.102 0,14 0,36 4,54
12. Ferralla 7 64 5.442 63.490 0,00 0,01 0,95 2,74
13. Altres 1.712 6.485 6.203 25.095 0,52 0,88 1,09 1,08

Càrrega general 285.940 519.376 163.543 589.663 87,56 70,34 28,64 25,49

14. Envasos i contenidors 22.012 120.496 30.783 84.381 6,74 16,32 5,39 3,65
15. Productes siderúrgics 5.935 60.060 84 75.716 1,82 8,13 0,01 3,27
16. Sabons i detergents 12.684 3.603 83 2.069 3,88 0,49 0,01 0,09
17. Productes químics envasats 15.625 56.891 230 19.301 4,78 7,71 0,04 0,83
18. Material construcció 15.908 46.956 0 16.723 4,87 6,36 0,72
19. Vehicles, maquinària i accessoris 9.351 50.439 1.591 40.176 2,86 6,83 0,28 1,74
20. Vehicles usats 71.951 8.284 106.312 4.283 22,03 1,12 18,61 0,19
21. Begudes 18.869 14.036 222 3.209 5,78 1,90 0,04 0,14
22. Fruites 3.480 1.555 8.818 9.926 1,07 0,21 1,54 0,43
23. Pinsos i farines 11.053 2.261 973 41.255 3,38 0,31 0,17 1,78
24. Peix i conserves 2.536 8.054 590 23.804 0,78 1,09 0,10 1,03
25. Cafè 928 1.733 0 33.199 0,28 0,23 1,44
26. Altres productes alimentaris 45.695 20.872 3.219 31.957 13,99 2,83 0,56 1,38
27. Tabac 810 55 129 1.857 0,25 0,01 0,02 0,08
28. Teixits i filats 741 5.421 38 13.915 0,23 0,73 0,01 0,60
29. Cotó i cuirs 4 1.502 150 28.231 0,00 0,20 0,03 1,22
30. Fusta i derivats 1.731 7.803 124 19.547 0,53 1,06 0,02 0,84
31. Paper i cartró 2.178 28.521 2.381 17.493 0,67 3,86 0,42 0,76
32. Altresmercaderies 44.449 80.834 7.816 122.621 13,61 10,95 1,37 5,30

Total 326.547 738.334 571.112 2.313.330 100,- 100,- 100,- 100,-
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Dins de la Càrrega General, el pes relatiu del tràfic exterior
va guanyant pes any rera any per la importància que va adqui
rint el comerç internacional -especialment amb Asia- i el pa
per del port de Barcelona com a porta d'entrada i de sortida
amb Europa. A més, les devaluacions de la pesseta han permès
de potenciar el sector exportador espanyol.

Concretament al tercer trimestre, els principals epígrafs de
mercaderies exportades han estat el de Productes siderúrgics, de
Productes químics, de Material per a la construcció, de Vehicles
i maquinària i de Productes alimentaris. La seva evolució en re

lació amb elmateix període del 1992 ha estat clarament positiva
-entre un 10 i un 60 per cent-, amb l'excepció dels Productes

siderúrgics, que ha estat negativa.

Quant a les importacions, destaquen principalment el conjunt
de productes alimentaris, els Productes siderúrgics, i l'epígraf de
Vehicles i maquinària. L'evolució en relació amb el tercer tri
mestre de l'any anterior ha estat més aviat negativa, conseqüèn
cia clara de l'encariment de les importacions i de la feblesa de la
demanda interna, amb l'excepció dels Productes siderúrgics, de
Paper i cartró i d'algunes partides de productes alimentaris.

Finalment, la Càrrega General de cabotatge ha davallat consi
derablement -un 41,6 per cent l'embarcada i un 17,4 la desem
barcada- i en tots els epígrafs. Tanmateix,aquesta evolució és

previsible per l'increment de lacompetitivitat d'altres mitjans de

transport i per lapròpia política d'especialització del port.
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Moviment a l'aeroport de Barcelona i als principals de l'Estat espanyol

TrUnsit de passatgers i tràfic de mercaderies
Avions

per l'aeroport de Barcelona

Passatgers (milers) Mercaderies (tones)
., 11~11111.ilii..“11

1984 69.940 44.979 24.961 5.328 3.572 1.736 49.035 29.482 19.553
1985 71.754 46.062 25.692 5.459 3.676 1.783 45.064 27.147 17.917
1986 74.506 47.252 27.254 6.097 3.876 2.221 45.054 28.132 16.922
1987 80.064 50.893 29.171 6.680 4.335 2.345 44.065 24.459 19.606
1988 96.263 61.427 34.836 7.234 4.752 2.482 55.622 30.575 25.046
1989 106.129 61.271 44.858 8.146 5.144 3.002 61.321 33.687 27.634
1990 117.731 59.955 57.776 9.041 5.654 3.388 66.499 34.942 31.557

1991 123.048 63.806 59.242 8.976 5.710 3.266 61.662 30.290 31.372

lr. tr. 25.573 13.430 12.143 1.724 1.183 541 14.567 7.328 7.239
2n. tr. 30.288 16.226 14.062 2.334 1.510 824 15.463 7.449 8.014
3r. tr. 35.147 18.152 16.995 2.649 1.571 1.077 15.567 7.617 7.949
4t. ti. 32.040 15.998 16.042 2.270 1.446 824 16.065 7.896 8.169

1992 136.082 68.054 68.028 10.036 6.123 3.913 72.421 34.158 39.263
lr. tr. 31.139 15.870 15.269 2.079 1.366 713 15.594 7.538 8.056
2n. tr. 35.076 17.672 17.404 2.619 1.610 1.009 17.784 8.465 9.319

3r. tr. 37.439 18.585 18.854 3.058 1.741 1.317 20.915 9.104 11.811
4t. tr. 32.428 15.927 16.501 2.280 1.406 874 18.128 9.051 9.077

1993

1r. tr. 30.330 14.547 15.783 2.057 1.266 791 15.439 7.896 7.542
2n. tr. 34.387 16.923 17.464 2.566 1.516 1.050 15.341 8.057 7.284
3r. tr. 36.343 17.917 18.426 2.799 1.559 1.240 12.809 6.741 6.068

Font: Aeroport de Barcelona.

Variació (%) Passatgers Mercaderies

3r. tr. 1993/3r. tr. 1992

Total -8,6 -39,6
Interior -10,5 -26,0
Internacional -6,0 -49,9
Pont aeri -17,3 -

lr. sem. 1993/1r. sem. 1992

Total -1,7 -9,0
Interior -6,5 -0,3
Internacional 6,6 -16,7
Pont aeri -8,1 -

1992/1991

Total 11,8 17,4
Interior 7,2 12,8
Internacional 19,8 25,2
Pont aeri 14,6 -

Tot i que la influència dels Jocs afecta les dades de l'aeroport
més que cap altre indicador, la comparació amb anys ante

riors al 1992 posa de manifest la projecció internacional
de Barcelona.

En analitzar l'evolució del trànsit de passatgers i del tràfic de
mercaderies per l'aeroport de Barcelona durant el tercer trimes
tre del 1993, no podem oblidar el període de referència del
1992, que coincidí amb la celebració dels Jocs Olímpics i Para
límpics. En efecte, les dades de l'aeroport es veuen afectades
més que cap altre indicador -llevat potser dels relacionats amb
el turisme i algun tipus de comunicacions- per aquells dies
d'activitat excepcional.
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Usuaris del pont aeri (milers)

,

356,9 379,6 Tfirlr. tr. 512,3
2n. tr. 382,0 456,3 490,6 493,9 562,3 515,9
3r. tr. 300,4 352,4 383,7 377,0 466,8 386,1

405,4 472,1 496,6 561,6 537,9

Total 1.444,7 1.660,4 1.878,5 1.853,9 2.123,9

Font:Aeroport de Barcelona.

Però tot i aquesta salvetat, les dades vénen a confirmar el pa
per creixent que Barcelona està aconseguint en el marc mundial,
ja que el trànsit internacional de passatgers se situa clarament

per sobre del d'anys anteriors, amb l'excepció ja comentada del
1992. No succeeix el mateix amb el trànsit interior, en què es

denota un estancament en el nombre de passatgers en els dar
rers anys.

Amb les mercaderies, també el màxim històric se situa als di
ferents trimestres del 1992, però amb oscillacions més accentua
des i amb una influència significativa de molts altres factors: en
tre ells, de la competència d'altres mitjans de transport
-sobretot en el tràfic interior-, polítiques i acords comercials
internacionals, a més de les pròpies limitacions del tràfic aeri de
mercaderies i el suport d'infraestructures sobre el qual se sus

tenta.



Trànsit de passatgers a l'aeroport de Barcelona
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Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (milers) (3r. tr. 1993)
o Internacional

eroports

Barcelona
Bilbao
Madrid
Sevilla
València

1.559
231

2.411
281
324

1.415
188

2.104
227
266

144
44

307

54
58

Total

Variació (%
3r. tr. 93/ 3r

1.240 1.118 123 2.799 -8,6 55,8
101 79 23 333 -17,7 6,6

2.604 2.349 256 5.015 -5,1 100,-
65 53 12 346 -65,9 6,9
156 126 31 480 -8,3 9,6

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Dades recollides pel Departament d Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Dins de la caiguda general del trànsit aeri a tots els aeroports
espanyols, el de Barcelona presenta una disminució relativament
moderada.

Un cop més, a l'hora d'analitzar el trànsit de passatgers dels
principals aeroports espanyols, la referència del 1992 és inevita
ble. Ja no només pels Jocs de Barcelona, sinó per l'Expo de Se
villa, d'altres esdeveniments excepcionals i pel diferent nivell
d'activitat econòmica.

Així, la comparació de Sevilla evidencia una caiguda en re

lació amb el 1992, però a uns nivells clarament superiors als
d'anys anteriors, i és amb aquesta lectura —semblant al cas de
Barcelona— que s'ha d'avaluar la nova projecció de la capital
andalusa després de l'Expo. Pel que fa a Madrid, a més de la
seva pròpia atractivitat com a metropoli i capital de l'estat, el
seu tràfic aeri es veu influït pel fet que serveix d'enllaç amb
nombroses connexions amb d'altres aeroports espanyols. En
aquest sentit, les polítiques de les principals companyies aèries
són determinants.

Quant a València o Bilbao, ambdues ciutats pateixen, a grans
trets, una disminució del nombre de passatgers semblant a Bar
celona i a Madrid. En aquest cas, la conjuntura econòmica i les
noves estratègies empresarials expliquen aquesta reducció de
passatgers. I com a marc de fons, les transformacions profundes
que s'estan donant al conjunt del tràfic aeri, ja sigui per la rees

tructuració de les principals companyies europees i que impli
quen necessàriament la supressió d'algunes línies que actual
ment ja no són competitives, ja sigui per la nova reestructuració
a nivell de tràfic aeri europeu i la necessitat d'establir coordina
cions a nivel supranacional. Són temes de fons que condiciona
ran clarament el tràfic aeri mundial.
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Transport públic urbà i de rodalia

Nombre de viatgers a les línies de rodalia de RENFE i als Ferrocarrils de la Generalitat (milers)

1989
1990

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

7.904
8.350

16.054
17.059

23.957
25.409

n.d.

n.d.

1991 19.713 23.345 3.360 17.554 63.791 8.864 17.363 26.228 90.199
lr. tr. 3.951 4.911 701 4.307 13.870 2.159 4.424 6.583 20.453
2n. tr. 5.041 6.093 852 4.528 16.514 2.323 4.112 6.435 22.949
3r. tr. 6.393 7.015 867 4.352 18.627 1.875 3.337 5.212 23.839
4t. tr. 4.327 5.326 940 4.367 14.960 2.507 5.491 7.998 22.958

1992 22.512 25.164 4.015 20.871 72.562 9.127 17.354 26.481 99.043
lr. tr. 4.971 6.191 1.105 5.018 17.285 2.470 4.692 7.162 24.447
2n. tr. 5.745 6.186 1.025 4.892 17.848 2.304 3.705 6.010 23.858
3r. tr. 5.931 7.074 981 5.699 19.685 1.979 3.337 5.316 25.001
4t. tr. 5.865 5.713 904 5.262 17.744 2.374 5.619 7.993 25.737

1993
lr. tr. 5.307 5.862 848 4.460 16.477 2.212 4.265 6.477 22.954
2n. tr. 6.211 6.518 1.027 4.637 18.393 2.200 3.707 5.906 24.299
3r. tr. 5.765 6.136 819 4.241 16.961 1.772 3.283 5.055 22.016

RENFE: C :Maçanet-Mataró-Barcelona-Aeropor /l'Hospitalet
C2: Sant Vicenç-Vilanova-Barcelona-Granollers-Maçanet
C3: Vic-Barcelona-l'Hospitalet
C4: Manresa-Terrassa-Barcelona-Vilafranca-Sant Vicenç

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per RENFE i pels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

FCG: Catalans: Barcelona-Igualada/Manresa
Catalunya: Barcelona-Terrassa/Sabadell/U.A.B.

Variació (%)
3r. tr. 1993/
3r. tr. 1992

lr. sem. 1993/
lr. sem. 1992 1992/1991

RENFE -13,8 -0,7 13,4
Cl -2,8 7,5 14,2
C2 -13,3 0,0 7,8
C3 -16,5 -12,0 19,5
C4 -25,6 -8,2 18,9

FCG -499 -5,9 0,9
Catalans -10,5 -7,5 2,8
Catalunya -1,6 -5,1 -0,1
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El retorn al transport privat, la crisi econòmica i la comparació
amb el període olímpic expliquen la caiguda del nombre
de viatgers de ferrocarril i transport públic urbà.

Si comparem les dades referents alnombre de viatgers de tot
el transport públic urbà i dels ferrocarrils -tant de RENFE
com dels Ferrocarrils de la Generalitat- durant el tercer tri
mestre del 1993 en relació amb el mateix període de l'any
anterior,hem de tenir en compte, com a factor de més rellevàn
cia, el període de referència que coincidí amb la celebració dels
Jocs Olímpics i Paralímpics, que provocaren un moviment de
viatgers -ja fossin turistes o no- excepcional. Amb aquesta
premisa -que no és l'única-, podem explicar gran part de la
caiguda del nombre de passatgers.

De tota manera, hi ha dos altres factors que ajuden a explicar
aquesta disminució. En primer lloc, el retorn al transport privat:
la fluidesa del trànsit rodat és un fet gràcies a l'obertura de les
rondes. Això, i el fet que les rondes hagin obert vies de comuni
cació ràpides entre zones abans incomunicades entre si o que
hagin escurçat considerablement el temps i el cost d'aquest des
plaçament, han fet que molts ciutadans tendeixin a substituir el
transport públic pel seu vehicle. I en segon lloc, s'ha donat una
disminució del nombre absolut de desplaçaments -en transport
públic o privat- per motius laborals però també d'oci, a causa

de crisi econòmica.



Utilització del transport públic urbà
(milers de viatgers tiansportats)*

1981

1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990

1991
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.
4r. tr.

1992

lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1993
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.

226.469
214.162
223.718

236.828
240.801

245.605
247.841

253.452
253.442
268.522

269.581
72.748
69.062

53.705
74.066

262.327

66.750
66.275
58.052
71.250

66.699
63.515
49.713

250.800
263.500
247.500

223.400

121.600

193.000

186.600
185.900
175.000
174.295

173.691
43.605
45.842

35.260
48.984

175.075

44.453
43.707

38.086
48.829

41.635

44.312
34.370

477.269

477.662
471.218

460.228
453.401

438.605
434.441
439.352
428.442

442.817

443.272
116.353
114.904

88.965
123.050

437.402

111.203
109.982
96.138
120.079

108.334

107.827
84.083

17.693
17.043
17.558

17.204

17.247

17.707

18.011

18.159
19.101

19.836

19.844
5.386
5.427

3.328
5.703

19.907

5.695
5.045
3.524
5.644

5.159

4.814
3.211

* Només es comp abilitzen els passa gers que paguen algun tipus de tarifa.
Font: Transports de Barcelona iFerrocarrils de la Generalitat. Les dades anteriors al 1990
han estat recollides pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

3r. tr. 1993/ lr. sem. 1993/ 1992/
Variació (/o) 3r. tr. 1992 lr. sem. 1992 1991

Metro -11,9 -2,1 -3,3
Autobús -7,6 -2,5 0,3
Ferr. Sarrià -8,9 -7,1 0,3

Nombre de viatgers al total de transports públics
milions de viatgers
200

150

100

50

0
lr. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre 4t. trimestre

ffi 1991 1 1 1992 1993

Aquests dos factors -conjuntament amb el del període de re
ferència- afecten negativament tant autobusos commetro, com
els Ferrocarrils de la Generalitat i com la RENFE. Així, en tots
els transports i línies disminueix en més o menys grau el nombre
de viatgers en comparació amb el tercer trimestre del 1992. I és
més: si per obviar el màxim excepcional del 1992 comparem les
dades amb les del 1991, veiem que en tots els casos també l'ac
tual nombre de viatgers està per sota del de dos anys enrera. I

aquest és un factor que ens permet avaluar més l'impacte social
i econòmic de la nova xarxa viària que els propis efectes atribuï
bles a la crisi actual.
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Utilització i estructura de la xarxa telefònica

Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona
ternacionals

Conferències
jan

Internacionals/
Interurbanes °/0

1985
1986
1987
1988
1989
1990

1991
lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1992
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1993
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.

166.905
177.386
193.867
210.798
241.070
248.055

229.393
67.984
59.236
50.306
51.867

240.736
58.849
60.827
62.450
58.610

58.742
59.854
58.987

100,-
106,3
116,2
126,3
144,4
148,6

137,4

144,2

n.d.
239,5
254,5
266,5
292,9
290,5

261,0

270,8

7.080
8.037
9.731
12.524
16.475
19.062

23.593
5.241
5.844
5.659
6.849

28.760
6.961
7.576
7.430

6.793

6.553
7.621
7.732

100,-
113,5
137,4
176,9
232,7
269,2

333,2

406,2

n.d.
10,9
12,8
15,8
20,0
22,3

26,8

32,4

4,2
4,5
5,0
5,9
6,8
7,7

10,3
7,7
9,9
11,2
13,2

11,9
11,8
12,5
11,9
11,6

11,2
12,7
13,1

Font: Telefónica. Dirección de Planificación y Previsión. Dades recollides pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Nota: A partir del 2n. trimestre del 1991, les tarifes telefòniques han canviat per a algunes àrees, per la qual cosauna part de les conferènciesque anteriorment estaven considerades com a

interurbanes passen a ser metropolitanes. Aquest darrer concepte substitueix el de conferències urbanes. L'homogenització de la recollida d'informació també ha modificat les dades de

períodes anteriors. El nombre de línies per any està calculat a partir de la mitjana entre l'estoc a principi i l'estoc a final de període.

3r. tr. 1993/ lr. sem. 1993/
Variació (°/0) 3r. tr. 1992 lr. sem. 1992 1992/1991

Conferències interurbanes -5,5 -0,9 4,9
Conferències internacionals 4,1 -2,5 21,9

El nombre de conferències interurbanes tendeix a estabilitzarse,
mentre que continuen a l'alça les internacionals.

En analitzar les dades sobre el nombre de conferències inter
urbanes i internacionals durant el tercer trimestre del 1993, hem
de tenir en compte el període de referència de l'any anterior, en
plena celebració dels Jocs, ja que qualsevol comparació amb
aleshores queda desdibuixada.

Amb aquesta premisa, el nombre de conferències interurba
nes presenta una disminució del 5,5 per cent en relació amb el
tercer trimestre del 1992, però no hem d'oblidar que l'evolució
d'aquell trimestre sobre el de l'any anterior fou d'un creixement
del 24,1 per cent. Així doncs, l'actual conjuntura econòmica no

ha propiciat tant com podria semblar la caiguda del nombre de
conferències. Potser fins i tot al contrari: en les empreses, les co
municacions telefòniques convencionals -ja sigui de veu o de

fax- poden resultar més eficients que un desplaçament perso
nal o fins i tot una tramesa per correu o missatgeria. En el cas

de comunicacions de particulars, sí que la nova política de preus
-clarament favorable a l'abaratiment relatiu de les conferències
internacionals en detriment de les metropolitanes- pressionaria
a la baixa l'evolució del nombre de conferències interurbanes.
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Conferències internacionals efectuades
pels abonats de Barcelona

milions

9

8 -

7 -

6 -

5 -

4 -

3 -

? -

1 -

0

_

-

_

lr. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre

1990 1991 1 11992

4t. trimestre

1993

Quant a les conferències internacionals, passa en part el ma
teix: els enormes creixements de l'any 1992 en relació amb l'an
terior condicionen les variacions de períodes posteriors. Toti
aquesta limitació, l'increment d'aquest tercer trimestre del 1993
en relació amb el mateix de l'any anterior és d'un 4,1 per cent,
xifra gens despreciable si tenim en compte la referència olímpi
ca i que posa de manifest -com amb les dades de l'aeroport i
de turisme, entre d'altres- que Barcelona està consolidant la
seva projecció internacional.



Nombre de línies, connexions

Línies

telefòniques

o

ómiexions
X. Iberpac

X-25

terminals de telecomunicacions en servei

Terminals de Circuits punt a punt Línies
Ibercom

Terminals
de telefonia

mòbil aut.Total connex. <2400 bps 2400-9600 bps 64 Kbps 2Mbps
31-XII-1987 772.272 650 7.133 4.101 3.008 23 1 1.100 613
31-XII-1988 802.970 1.353 7.567 4.272 3.248 46 1 4.495 1.013
31-X11-1989 832.589 2.056 8.002 4.443 3.489 68 2 7.442 3.040
31-X11-1990 857.759 2.804 9.084 4.997 3.949 127 11 16.135 6.354
31-X11-1991 875.811 3.663 9.586 4.697 4.679 189 21 22.372 9.363

31-111-1992 878.695 4.277 9.367 4.294 4.871 181 21 25.090 10.833
30-VI-1992 884.736 4.473 9.525 3.923 5.226 255 21 26.596 12.284
30-IX-1992 884.100 4.385 9.831 3.885 5.433 287 226 29.152 13.381
31-XII-1992 885.599 4.215 9.620 3.789 5.243 248 340 32.219 14.566

31-111-1993 884.096 4.262 9.237 3.705 5.257 253 22 32.063 15.466
30-VI-1993 883.212 4.324 8.504 2.520 5.705 256 23 36.514 16.523
30-IX-1993 880.976 4.163 8.492 2.101 6.051 317 23 38.890 17.704

Nota: La Xarxa Iberpac no inclou les connexionsde RSAN. lberpac i Circuits punt a punt: Xarxes de Transmissió de Dades.
Font: Telefónica S.A.Dades recollides pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (/o)
30-1X-1993/
30-VI-1993

30-IX-1993/
30-IX-1992

Línies telefòniques -0,4
Connexions X. Iberpac X-25 -5,1
Connexions circuits punt a punt -13,6
-<2400 bps -45,9
- 2400-9600 bps 11,4
-64 Kbps 10,5
-2Mbps -89,8
Línies Ibercom 33,4
Terminals Serv. Tel. Mòbil Aut. 32,3

Els serveis avançats de telecomunicacions continuen
en expansió.

Davant l'actual conjuntura i elprocés de reestructuració que
està duent a terme el teixit empresarial, els serveis avançats de
telecomunicacions són adoptats com a element necessari per a
cobrir les necessitats actuals que exigeixen els nous mercats.

Tanmateix, es detecta en alguns d'aquests serveis els efectes de
les dificultats actuals en alguns sectors, que aboca a un cert límit
de creixement en alguns dels serveis. Aquest seria el cas de les
connexions de la Xarxa Iberpac -sobretot la xarxaX-25 de
commutació de paquets integrats que permeten connexions in
temacionals- que presenta una lleugera disminució en el nom
bre de connexions en servei de comparació amb el tercer trimes
tre del 1992.

Nombre de línies, connexions o terminals
dels diferents serveis

50

40

30

20

10

O

milers

31.12.89 31.12.90 31.12.91 31.12.92 309.93

ffi Con. X. Iberpac X-25 Term. circ. pt a pt 2400-9600
eel Línies Serv. Ibercom Term. telefoniamòbil autom.

Quant als circuits punt a punt -de transmissió de dades
continua el desenvolupament d'aquells que són de velocitat rà
pida en detriment dels més lents, fet que fa que el nombre total
de connexions disminueixi. Contràriament, el Servei Ibercom
-xarxa digital per a entitats amb un gran volum de comunica
cions- i el de Telefonia mòbil automàtica -del qual reprenen
la sèrie interrompuda al número anterior de la revista- conti
nuen amb uns creixements rondant el 30 per cent anual. En
aquest cas, l'abaratiment del cost d'instal-lació i de les transmis
sions en si han afavorit que continuï l'expansió malgrat la con

juntura actual.
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Enquesta d'activitat turística

Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants a Barcelona (agost-octubre 1993)

H5* 31,2 46,2 61.312 36.935 1,7
H 4* 43,6 53,0 512.030 302.976 1,7
H3* 54,6 62,0 403.865 208.178 1,9
H2* 49,1 56,5 80.451 41.257 1,9
H 1* 57,0 64,2 76.300 34.215 2,2

Total 47,1 56,1 1.133.958 623.561 1,8

(a) Dades obtingudes a part'r de l'Enquestarealitzada als di ectors d'hotels.

Font: Enquesta d'Activitat Turística a Barcelona.
Patronat de Turisme de Barcelona iÀrea d'Economia i Empreses de l'Ajuntamentde Barcelona. Elaboració pròpia.

Durant el trimestre agost-octubre, el nombre de visitants a la
ciutat creix en un 23 per cent en relació amb el mateix període
de 1992.

Durant el trimestre agost-octubre de 1993, s'estima que han
pernoctat a la ciutat, en hotels de cinc a una estrelles, més de
623.561 persones, les quals han generat un total de 1.133.958
pemoctacions.

En relació amb el mateix període de l'any anterior, el nombre
de visitants que han pemoctat en establiments hotelers de la
ciutat augmenta en gairebé un 23 per cent, mentre que el volum
de pernoctacions efectuades es redueix en un 4 per cent. La
conseqüència immediata és un escurçament de l'estada mitjana
dels visitants, tant en termes de dies com de nits.

Disminueix l'estadamitjana dels visitants.

En continuar amb la tendència palesada en els darrers trimes
tres, l'estada mitjana en termes de nits es redueix de forma sig
nificativa passant de 2,3 a 1,8 nits per persona. Aquesta variable
assoleix valors similars als registrats a les grans ciutats europees.

Aquesta davallada es reflecteix a totes les categories hoteleres, i
de forma més rellevant en els establiments de cinc i quatre es

trelles. Cal recordar que el mateix trimestre de l'any anterior
correspon a una part del període olímpic on es varen registrar
nivells d'estada a la ciutat netament superiors als que habitual
ment es donen. L'estada mitjana en dies s'estima en 2,6 dies per
persona.
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En termes de pernoctacions, es constata un increment en els
establiments hotelers de quatre i tres estrelles. L'augment més
significatiu es dóna en els hotels de quatre estrelles, amb un

creixement de més d'un 33 per cent. Aquestes categories solen
absorbir una bona part del turisme vacacional que, en el trimes
tre considerat, suposa més d'un 41 per cent del total de visitants
que pernocten a la ciutat. A la resta de categories hoteleres, cau
el nombre de pernoctacions efectuades.

En termes de visitants, es registra una forta embranzida en els
hotels de quatre i tres estrelles on es dóna un creixement d'un
81 per cent i d'un 18 per cent, respectivament. A la resta de ca

tegories d'establiments hotelers es produeix una reducció gene
ralitzada, molt concretament en els de cinc estrelles.

Continua la forta embranzida del turisme vacacional.

Més d'un 41 per cent dels visitants que pernocten a la ciutat
arriben per motius vacacionals, ja siguin raons estrictament tu
rístiques —prop d'un 45 per cent del total— o en etapa de viat
ge —més d'un 3 per cent. Continua la tendència a l'alça del tu
risme vacacional. En relació amb el mateix trimestre de l'any
anterior, destaca el fort increment dels visitants vacacionals,
mentre que es registra una forta davallada dels que declaren es

tar en etapa de viatge. L'estiu del 92, nombrosos visitants varen
fer parada a Barcelona atrets per l'ambient dels Jocs Olímpics.

Durant el període analitzat, els negocis continuen tenint un
pes molt rellevant, tot i la ralentització de l'activitat econòmica
característica del període estival.

Pel que fa a la resta de motivacions, el pes de cadascuna d'e
lles ha variat en comparació al mateix trimestre del 1992. Cau la
presència de visitants assistents a fires i, amb menys intensitat la
dels assistents a congressos.



Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (dades trimestrals)

Sexe (°/0)
Homes 63,0
Dones 37,0
Total 100,-

Edat (`)/0)
14-18 0,4
19-24 7,1
25-34 23,5
35-49 39,4
50-64 26,8
+65 2,8
Total 100,-

Nacionalitat (1)/0)
Espanyola 35,8
Madrid 15,8
País Basc 1,5
Andalusia 4,2
País Valencià 2,3
Altres 12,0

Estrangera 64,7
Francesa 6,8
Britànica 6,7
Italiana 11,2
Alemanya 9,0
Nord-americana 7,1
Japonesa 6,7
Altres 17,2

Total 100,-

Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal 13,7
Alt directiu 16,8
Quadres intermedis 20,8
Empleat 6,6
Tècnic superior 11,4
Estudiant 6,5
Mestressa de casa 9,3
Altres 14,8
Total 100,-

Recomanació i coneixement, factors clau de decisió
en elmoment d'escollir Barcelona.

N-G'93 F-A'93 Mg-JF93 Ag-0'93

63,9
36,1
100,-

71,1
28,9
100,-

69,2
30,8
100,-

0,4
5,9
23,5
45,5
21,0
3,6

100,-

1,0
6,0
21,4
37,3
34,3

100,-

0,6
5,5
22,7
34,2
37,0

100,-

51,3
23,6
2,2
6,8
3,0
15,7
48,7
8,9
6,0
8,5
5,9
3,6
5,7

10,1
100,-

45,3
21,2
4,0
1,5
4,8
13,8
54,7
8,3
4,5
7,8
8,3
4,8
4,9

16,1
100,-

33,0
13,7
2,7
2,8
5,5
8,3
67,0
9,8
7,3
7,4
8,1

10,1
3,8
20,5
100,-

Entre les raons d'elecció de Barcelona per part dels que vé
nen per motivacions estrictament turístiques, la recomanació i el
coneixement previ són les que han influït de forma més signifi
cativa en el moment d'escollir la destinació.

La importància de la recomanació com a factor clau en elmo
ment de decidir quina serà la destinació es reflecteix en el nom
bre de visitants que arriben a Barcelona per primera vegada.
Així mateix, destaca el pes dels que no ens visiten per primer
cop. El coneixement previ com a element bàsic de decisió deno
ta un bon nivell de satisfacció en la seva primera estada a la ciu
tat.

També cal remarcar el paper de les agències de viatge que, si
bé el seu pes continua sent relativament baix, mostren una ten

dència a l'alça en els darrers trimestres. Es relaciona amb lapre
sència de grups organitzats a la ciutat i amb el nivell d'utilització
dels autocars.

18,5
14,8
24,8
9,3
11,5
3,9
9,4
7,8

100,-

28,3
15,7
9,6
9,9
22,7
5,4
4,1
4,3

100,-

27,1
10,8
7,8
7,2
20,6
4,6
13,0
8,9

100,-

59,6
40,4
100,-

0,8
5,2
21,5
32,9
39,5
0,1

100,-

30,8
8,5
1,7
3,2
3,7
13,7
69,2
9,2
5,7
10,9
7,3
9,6
3,9

22,6
100,-

25,3
6,9
7,0
10,9
17,4
4,6

15,8
12,1
100,-

1991- 199.Z

77,8
22,2
100,-

0,4
2,5
27,5
43,7
23,5
2,4

100,-

48,0
15,9
4,1
6,0
6,1
15,9
52,0
7,4
4,9
8,8
3,7
5,4
2,8
19,0
100,-

30,8
19,7
14,2
9,0
11,6
3,9
3,8
7,0

100,-

66,4
33,6
100,-

0,3
6,0

24,5
43,3
23,0
2,9

100,-

44,3
19,3
3,0
4,9
3,7
13,4
55,7
8,6
6,4
9,3
7,0
5,2
5,9
13,3
100,-

17,0
18,4
22,0
8,6
11,0
5,3
7,8
9,9

100,-

Reforçament de la presència de visitants forans a la ciutat.

Durant el trimestre analitzat, es palesa un reforçament de la
presència de visitants estrangers a la ciutat i se situa més de 4

punts per sobre el nivell assolit en el mateix període de l'any
passat.

Creix la presència del collectiu d'origen nord-americà que as

soleix un nivell similar als col.lectius de procedència europea,
tradicionalment presents a la ciutat. Els Jocs Olímpics varen
causar un fort impacte en elmercat americà. Barcelona s'ha
convertit en una destinació atractiva per a aquest mercat. A
més, cal tenir en compte que l'actual relació pesseta/dolar afavo
reix la presència d'aquesta nacionalitat.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació) (dades trimestrak■

Motiu de la visita (%)
Comercial/Negocis 40,8 53,4 60,9 57,0 41,1 53,4 53,7
Turisme 26,6 18,4 9,5 30,6 44,6 22,4 20,3
Fires 2,5 2,7 6,7 1,6 0,3 7,8 3,0
Congressos 5,4 6,9 8,4 2,0 3,1 3,8 5,3
Etapa viatge 18,2 11,3 5,4 3,3 2,8 5,1 10,5
Motius familiars i acompanyants 3,1 4,6 4,0 2,9 1,3 4,5 4,2
Altres 3,4 2,7 5,1 2,6 6,8 3,0 3,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Raons d'elecció de Barcelona* (°/0)
Coneixement previ 1,3 7,9 19,5 15,3 19,3 12,5 4,5
Per recomanació 0,6 6,6 8,1 14,3 15,7 13,6 4,5
Motius familiars i acompanyants 9,8 7,6 15,8 9,1 4,0 10,2 13,5
Etapa viatge 29,9 29,9 5,4 18,6 22,4 24,8 25,1
Informació (fulletó...) 3,9 11,8 3,5 2,9 2,4 5,5 7,0
Recomanació agència viatges 1,0 5,8 18,7 13,6 7,4 1,8 2,5
Altres 36,9 27,8 27,2 21,4 27,9 31,6 19,0
JJ.00. 16,6 2,6 1,8 4,8 0,9 23,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (%)
No cap vegada 31,5 21,3 20,6 34,7 36,5 21,4 22,7
Una vegada o més 68,5 78,7 79,4 65,3 63,5 78,6 77,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (°/0)
Avió 73,0 71,6 67,0 64,0 59,7 62,0 73,3
Vehicle propi 3,6 20,1 21,1 25,4 25,2 21,2 16,4
Autocar/Autobús 2,4 2,1 6,2 5,5 5,9 6,6 2,5
Tren 10,4 6,2 5,7 4,9 6,1 9,9 7,5
Altres 0,6 - - 0,2 3,1 0,3 0,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Per contra, es redueix el nombre de nipons que ens visiten.
Entre les possibles causes, cal considerar la situació econòmica
que viu el país. Quant als visitants d'origen europeu, es redueix,
en termes relatius, el pes dels britànics mentre que creix lleuge
rament el dels francesos. I es manté el collectiu d'origen italià.

Tot i que continua sent el mitjà de transport més utilitzat,
l'avió ha registrat en els tres darrers trimestres un relatiu com

portament a labaixa. Per contra, més d'un 25 per cent dels visi
tants que pernocten a la ciutat arriben conduint el seu propi
vehicle. La facilitat d'accés a laciutat pot haver fomentat la uti
lització d'aquest mitjà. El tren trenca la tendència a la baixa dels
darrers períodes i es recupera lleugerament. Es manté el pes de

l'autocar.
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Tot i que els homes continuen sent majoria, augmenta el seg
ment femení, tret rellevant del període vacacional. L'edat modal
se situa en l'interval entre els 35 i els 49 anys, i és especialment
remarcable el creixement que es palesa en el collectiu entre els
50 i 64 anys.

Pel que fa a la professió, en comparar amb el mateix període
d'un any abans, es palesa una forta embranzida de professionals
liberals, seguit, encara que amb menys intensitat, per el segment
dels empleats. Així mateix es dispara el nombre de mestresses

de casa. Es remarca una forta davallada del col.lectiu d'alts di
rectius i de quadres intermedis, fet que es constata en períodes
vacacionals.

Creix el turisme familiar a la ciutat.

Més d'un 36 per cent declaren venir amb la família. Ara bé,
més d'un 80 per cent dels casos ho fan sense fills. En comparar
amb la mateixa situació d'un any abans, es redueix a la meitat la
presència de grups organitzats a la ciutat. Cal assenyalar que,
durant el període olímpic, es palesà un volum de grups organit
zats no habitual a Barcelona. La seva presència és normalment
poc significativa.



Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació) (dades trimestrals)

Durada de l'estada mitjana a la ciutat
Dies 3,0 2,4 2,6 2.5 2.6 2,7 2,8
Nits 2,3 1,7 1,8 1,7 1,8 2,3 2,3

Acompanyat per (`)/0)
Sol 32,0 31,6 37,5 43,7 32,5 38,6 37,6
Amic/companys 32,3 43,0 38,9 26,6 28,0 33,7 36,2
Amb la família 28,5 18,1 17,6 24,9 36,0 22,3 20,2
Amb fills 4,5 2,0 6,3 4,0 7,0 5,6 3,0
Sense fills 24,0 16,1 11,3 20,9 29,0 16,7 17,2

Grup organitzat 7,2 7,3 5,5 5,0 3,5 5,4 6,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda 84,0 86,0 78,0 81,0 78,0 62,5 84,0
Compres 6,0 5,0 5,0 3,0 2,0 10,5 5,0
Entreteniment 2,0 2,0 4,0 4,0 8,0 12,0 3,0
Transport intern 8,0 7,0 12,0 12,0 12,0 14,0 8,0
Altres - 1,0 - 1,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, sobre la base d'una valoració de al 10)
Oferta arquitectònica 8,4 8,4 8,1 8,5 8,4 8,1 8,3
Oferta cultural 7,8 7,8 7,7 8,3 8,2 7,7 7,7
Entreteniment 7,5 7,6 7,6 8,0 7,8 7,2 7,4
Caràcter/amabilitat dels ciutadans 7,2 7,3 7,4 7,8 7,9 7,6 7,4
Accessos 6,4 6,6 7,9 8,2 8,1 6,6 6,3
Transport públic 7,0 7,1 7,2 8,2 8,1 7,2 7,1
Nivell d'informació 6,6 6,6 7,2 6,9 6,7 6,5 6,5
Seguretat ciutadana 6,0 6,3 6,3 6,2 6,0 6,3 6,2
Contaminació atmosfèrica 4,7 5,1 4,9 4,7 4,8 4,9
Sorolls 4,7 5,2 4,9 4,7 4,7 4,9
Neteja general de la ciutat 5,0 5,1 5,9 5,5 5,2 5,4
Relació qualitat/preu oferta restauració 6,9 6,9 5,8 6,4 6,5 6,4 6,7
Relació qualitat/preu oferta hotelera 6,8 6,7 5,7 6,2 6,6 5,7 6,4
Relació qualitat/preu oferta comercial 5,7 5,7 5,7 6,6 6,2 6,2 5,8
* Hom només ha enquestat els visitants per motius de turisme i d'etapa de viatge.

Font: Patronat de Turisme de Barcelona. Elaboració pròpia.

La restauració absorbeix el 78 per cent de la despesa extraho
telera. En fer una comparació interanual, es manté la despesa
destinada a transport intern i augmenta la dedicada a oferta lú
dica. Els visitants continuen sense realitzar compres a la ciutat.
Anar de compres es fa amb moltamenys freqüència que un any
abans. Tot i que la valoració de la relació qualitat/preu de l'ofer
ta comercial és lleugerament superior a períodes anteriors.

Durant aquest trimestre, hi ha hagut una major utilització del
transport públic de la ciutat. El nivell d'utilització del transport
públic per part dels visitants vacacionals acostuma a ser més ele
vat que el dels homes de negoci. El mateix succeeix amb el grau
d'utilització de l'oferta lúdica.

Valoració molt satisfactòria de l'oferta turística de la ciutat

per part dels visitants.

En fer una valoració sistemàtica (de l'1 al 10) dels diferents
aspectes de la ciutat en base a l'opinió dels enquestats, els mo
numentals-arquitectònics i culturals, juntament amb els trans

ports públics i accesos a la ciutat són els més valorats. Les valo
racions menys positives corresponen a la pollució tant

ambiental com de sorolls. En relació amb períodes anteriors, es
palesa unamillora de la ratio qualitat/preu de les ofertes hotele
ra, comercial i de restauració, conseqüència directa de la mode
ració en els preus i de ladevaluació de la pesseta.
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V. Mercat immobiliari





Construcció d'habitatges i projectes visats

Construcció d'habitatges
esta Regió I TotalRegió I Resta Catalunya

Acab

1987
1988
1989
1990

1991

lr. tr.
2n. tr.

3r. tr.
4t. tr.

1992
lr. tr.

2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1993
lr. tr.

2n. tr.

3r. tr.

3.828

3.480
4.720
2.724

2.157
530
756

373
498

2.819
557
817
704
741

475
613
650

3.146

3.302
3.218
2.431

2.503
725
612
379
787

4.103
1.247

2.109
260
487

534
848
503

15.108
19.271
20.408
13.097

12.984

2.987
3.643
2.565
3.789

13.322
3.245
3.750
3.410
2.917

4.514
4.408

3.790

11.304
11.648

15.461
14.096

13.113
3.074
3.662

2.264
4.113

10.669
2.527

3.125
2.151
2.866

2.171
5.858
2.435

18.936 14.450
22.751 14.950
25.128 18.679
15.821 16.527

15.141 15.616
3.517 3.799
4.399 4.274
2.938 2.643
4.287 4.900

16.141 14.772
3.802 3.774
4.567 5.234
4.114 2.411

3.658 3.353

4.989 2.705
5.021 6.706
4.440 2.938

28.887

38.117

38.522
21.541

18.210
3.953
5.080
4.320

4.857

18.160
5.428
4.902

4.085
3.745

4.340
3.945

3.504

20.977
20.787

26.922
25.997

21.778
5.483
6.341
5.157

4.797

16.210
4.116
4.412

3.577
4.105

3.102
6.493

4.106

47.823
60.868
63.650
37.362

33.351
7.470

9.479
7.258

9.144

34.301
9.230

9.469
8.199
7.403

9.329
8.966

7.944

35.427
35.737
45.601
42.524

37.394
9.282
10.615
7.800
9.697

30.982
7.890
9.646
5.998

7.458

5.807
13.199

7.044

Font: Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels CoHegis d'Aparelladors de Catalunya. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Generalitat de
Catalunya. Elaboració pròpia.

Variació ("1/0)

Barcelona Resta Regió I
Iniciats Acabats Iniciats Acabats

3r. tr. 1993/3r. tr. 1992
3r. tr. 1992/3r. tr. 1991

-7,7
88,7

93,5
-31,4

11,1
32,9

13,2
-5,0

1992/1991 30,7 63,9 2,6 -18,6

Es confirma la dinàmica expansiva de l'edificació residencial
al conjunt de la Regió I, afermada en els ajuts previstos
al Pla de l'Habitatge.
Les dades dels habitatges iniciats a la Regió I al llarg del ter

cer trimestre del 1993 mostren una significativa represa de l'acti
vitat en relació amb les dades del mateix període de l'any
anterior. Aquesta consolidació dels resultats positius per tercer
trimestre consecutiu confirma el revifament que en aquest àmbit
ha caracteritzat l'evolució de la construcció residencial d'ençà
principi d'any, i que es concreta en un augment del 15,8 per cent
en relació amb els nou primers mesos del 1992.

Per valorar aquest increment en tota la seva extensió, s'ha de
contextualitzar en l'actual conjuntura econòmica, que, ara per
ara, no està precisament saturada de bons resultats. Les darreres

dades mostren que els resultats per al sector de la construcció a

Espanya i a Europa són, per al 1993, clarament negatius, amb
davallades estimades del 6,0 i del 3,1 per cent respectivament.
De tota manera, el subsector de l'edificació residencial és -en
l'àmbit estatal- el que ha registrat uns decrements menys es

pectaculars, sobretot si es compara amb els del subsector de
l'edificació privada no residencial, més directament vinculat a
l'activitat econòmica.

A ningú no se li escapa que el bon comportament -en ter

mes relatius- del subsector residencial està estretament lligat al
Pla de l'Habitatge. Si ens centrem en l'àmbit de laRegió I, els
resultats positius que es registren provenen de la dinàmica ex

pansiva que es dóna a alguns nuclis urbans mitjans, molts dels
quals registren fluxos migratoris positius, i que en conjunt for
men un conjunt de sistemes urbans en expansió. En concret, to
tes les comarques de la Regió I excepte el Barcelonès reflectei
xen increments del nombre d'habitatges iniciats en relació amb
el mateix període de l'any 1992. És a dir, aquelles àrees que
guanyaren població en el període intercensal 81-91 -la Regió I
sense el Barcelonès en guanyà un deu per cent- i que disposen
de sòl per edificar s'estan acollint als avantatges del Pla per po
der construir habitatges. Les dades parlen per simateixes: muni
cipis com Sabadell, Terrassa, Cerdanyola o Granollers registren
increments del nombre d'habitatges iniciats d'entre el 40 i el 86
per cent. Aquesta dinàmica expansiva contrasta amb ladel Bar
celonès -amb una casuística pròpia que ja s'ha analitzat repeti
dament en aquestes pàgines- i amb la de la resta de Catalunya,
que en conjunt registra -pels nou primers mesos del 1993-
una davallada del 18,2 per cent en relació amb el mateix període
de l'any anterior.
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Projectes d'habitatges visats pel Col.legi d'Arquitectes (Província de Barcelona)

1983 16.188 10.227 5.961
1984 13.644 8.014 5.630
1985 15.260 9.104 6.156
1986 11.621 7.965 3.656

1987 17.919 12.577 5.342
1988 26.330 22.819 3.511
1989 32.942 30.222 2.720

1990 20.489 19.203 1.286

1991 21.570 20.077 1.493

lr. tr. 5.521 5.107 414
2n. tr. 5.558 5.157 401
3r. tr. 4.728 4.362 366
4t. tr. 5.763 5.451 312

1992 21.868 19.687 2.181

1r. tr. 5.652 5.318 334
2n. tr. 6.150 5.241 909
3r. tr. 5.936 5.288 648
4t. tr. 4.130 3.840 290

1993
lr. tr. 4.959 4.410 549
2n. tr. 6.826 5.302 1.524
3r. tr. 4.803 4.339 464

milers visats
35

30

25

20

15

% variació interanual
100

1989 1990

LII milers visats

taxavariació interanual (%)

1991 1992 1993

[ lliures

L- protecció oficial

50

0

-50

-100

Font: Collegi d'Arquitectes de Catalunya. Elaboració pròpia.

Variació (%)

Projectes visats

Total Lliures
Protecció
oficial

3r. tr. 1993/3r. tr. 1992

3r. tr. 1992/3r. tr. 1991
-19,1
25,5

-17,9
21,2

-28,4
77,1

1992/1991 1,4 -1,9 46,1

De tota manera, és aviat encara per parlar d'unes perspectives
optimistes per a la construcció residencial a llarg termini; en pri
mer lloc, perquè la revifalla actual està directament vinculada al
Pla de l'Habitatge, i aquest és un pla quadriennal la continuïtat
del qual després del 95 no està garantida. En segon lloc, la reac
tivació de la construcció residencial ha de venir necessàriament
de la mà d'una millora de la capacitat adquisitiva de la demanda
-ningú no dubta que la demanda existeix, encara que no es pu

gui considerar una demanda efectiva- i de les expectatives de
millora de la situació econòmica. Si filemmés prim, podem veu

recom la davallada dels tipus d'interès dels crèdits destinats a

l'adquisició d'habitatges -que en realitat i per raons múltiples
s'ha traslladat al mercat molt més lentament del que s'hauria
pogut esperar com a mesura per a reactivar la demanda- s'ha
produït simultàniament a una davallada dels preus dels habitat
ges en termes reals en algunes zones. Aquests fets haurien estat
raons de pes per haver produït un veritable canvi de tendència
tot just fa un parell d'anys. La situació actual d'afebliment de les
economies domèstiques no ha permès que això es tradueixi en
un augment de lademanda d'habitatges, i no és previsible que a

curt termini -si persisteix eldeteriorament de la capacitat de
despesa de les famflies via augment de l'atur i una major preca
rietat de l'ocupació- augmenti prou el ritme de venda com per
estimular la recuperació de l'activitat constructora.
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L'impuls de les figures protegides pel Pla de l'Habitatge
no és suficient per a compensar la davallada de la construcció
residencialprivada a laprovíncia.

L'evolució dels projectes visats a la província de Barcelona
pelCol.legi d'Arquitectes reflecteix -per als nous primers me

sos del 1993- un lleuger retrocés en relació amb el mateix pe
ríode de l'any anterior. Les previsions de cara a final d'any
apunten a uns valors en la línia dels registrats en el darrer trien
ni. A manera de síntesi, hom pot parlar d'un comportament
recessiu dels lliures i una moderada expansió dels de protecció
oficial.

En realitat, el que és especialment destacable d'aquestes da
des és que els projectes visats dels habitatges de protecció oficial
són els únics que escapen a la manca de vigor que sembla envol
tar els habitatges lliures. D'una banda, van guanyant pes de ma

nera progressiva sobre el conjunt d'habitatges visats, i represen
tenel 15,3 per cent del total de visats en els primers nou mesos

del 93, és a dir,més del doble de la proporció corresponent a
dos anys enrera. De l'altra, la taxa de variació interanual de
l'acumulat de l'any 93 en relació amb l'acumulat del 92 es pot
qualificar, en el moment actual, d'extraordinàriament positiva,
amb un augment del 34,2 per cent. Óbviament, com s'ha comen

tat anteriorment, el Pla de l'Habitatge ha estat el detonant que
ha donat l'impuls d'aquesta figura protegida que havia arribat a
tenir una presència gairebé simbòlica abans de la seva aprova
ció.



Llicències d'obres

Sostre previst a les llicències d'obres concedides (m=)

Total 1.048.242 87,8 801.107

En edificis residencials 449.632 38,6 439.755
Ús residencial 232.440 72,8 182.233

Aparcaments 144.339 13,5 171.396
Locals comercials 58.591 17,2 72.162
Oficines 8.396 4,7 8.292

Altres 5.866 29,3 5.672

En altres edificis 598.610 156,0 361.352

Aparcaments 297.413 275,2 107.299
Locals comercials 45.685 273,6 38.395
Indústries 25.072 9,2 43.216

Oficines 96.651 78,4 78.000
Hotels 4.890 -49,5 9.692
Equipaments 91.730 108,6 72.849
Ús residencial 13.285 34,6 9.872
Altres 23.884 1.351,9 2.029

milers m2
2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
1988

fl residencial
indústries

1989 1990 1991 1992 gen.- set. 93

aparcaments
UI oficines

locals comercials

•equipaments i hotels

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

1. Variació entre gener-setembre del 1993 igener-setembre del 1992.

L'extraordinari impuls experimentat per les llicències d'obra
nova en elperíode gener-setembre del 93 trencarà la tendència
recessiva del darrer bienni.

Les dades relatives a les llicències d'obres de nova construcció
aprovades per l'Ajuntament durant els nouprimer mesos d'en
guany mostren un espectacular creixement del sostre previst en
relació amb el mateix període de l'any anterior.

En haver-se assolit un milió de m2 en només nou mesos -el
seixanta per cent dels quals durant el tercer trimestre- s'ha re
dreçat la tendència negativa que correspongué al primer semes
tre, i, de cara a finald'any, és força probable que s'arribi a uns

resultats superiors als de l'any 1991. Es a dir, el 1993 oferirà, per
primer cop d'ençà el 1990, una evolució positiva pel conjunt de
l'any, trencant-se la tendència recessiva que s'inicià amb l'acaba
ment dels projectes olímpics. En aquest sentit, el gràfic adjunt és
suficientment eloqüent. De moment, un increment com el que
s'ha registrat en el període analitzat és prou important com per
poder parlar d'un revifament de l'activitat constructiva que,
puntual o no, servirà per superar l'anodí estancament de princi
pi d'any.

L'envergadura d'aquestes xifres posa de manifest que s'ha
produït un impuls espectacular que té el seu origen en la con

cessió d'una llicència excepcional. En efecte, el vint per cent del
total de nou sostre aprovat durant els nou primers mesos de

l'any correspon a un sol expedient que, per grandària i significa
ció per a la ciutat, mereix un breu comentari; es tracta de la
construcció d'un centre comercial i de negocis a les antigues ins
tallacions d'Hispano-Olivetti al costat de la plaça de les
ocupant tota la mançana. En total, seran més de dos-centsmil

de sostre destinats a locals comercials, aparcaments i ofici

nes, principalment. Per donar una idea de ladimensió d'aquest
projecte, només cal pensar que correspon a unagrandària supe
rior -un deu per cent- a la de la superilla de la Diagonal, i al
doble del sostre dels dos gratacels de laVila Olímpica. Aquest
projecte, vinculat a l'obertura de la Diagonal al mar, constitueix
un dels pilars de la renovació de la zona de Glòries, juntament
amb d'altres projectes culturals ja existents o en construcció,
com són l'Arxiu de la Corona d'Aragó, el TeatreNacional i
l'Auditori.

Hi ha també, a més d'aquest projecte, altres dades positives
per a comentar.D'un breu cop d'ull hom pot observar com l'ex

pansió que mencionàvem no s'ha limitat al sostre no residencial;
de fet, es tracta d'un creixement que afecta tots els epígrafs en

què diferenciem el sostre aprovat -amb l'excepció del destinat
a hotels. En concret, els grups més importants en termes quanti
tatius -la superfície residencial i la destinada a places d'aparca
ment- experimenten augments desconeguts des de l'any 1990.
Això és especialment significatiu en el cas dels habitatges, quant
que per al conjunt de l'any significarà un canvi en la tendència
recessiva dels darrers tres anys.
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Habitatges previstos a les llicències d'obres d'edificis residencials concedides (gener-setembre 93)

Increment
de sostre'

o

Habitatges previstos
incremen

habitatges' m2 construïts
om re de

promocions

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu

10. Sant Martí

Total

28.594
19.948
11.523
7.475
61.247
10.417
21.461
35.440
19.168
30.452

245.725

11,6 0,81
8,1 0,17
4,7 0,21
3,0 0,21

24,9 0,78
4,2 0,23
8,7 0,41

14,4 0,77
7,8 0,47

12,4 0,47

100,- 0,43

309
191
117

52
233
94
217
367
225

287

2.0922

14,8
9,1
5,6
2,5
11,1
4,5
10,4
17,5
10,8
13,7

0,60
0,15
0,15
0,14
0,36
0,16
0,29
0,52
0,39
0,32

92,5
104,4
98,5
143,8
262,9
110,8
98,9
96,6
85,2

106,1

100,- 0,29 117,5

En relació amb l'estoc existent a cada dis ricte el 1992.
A més d'aquests, durant el període gener-setembre del 1993 s'ha aprovat la construcció de 197 habitatges en expedients d'ampliació.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

8
11
11

10
26
18
21
23
11
13

152

39
17
11

5
9

5
10
16
20
22

14

Es confirma la represa de la construcció residencial: la dotació
mitjana trimestral d'habitatges de nova planta supera en gairebé
un setanta per cent lamitjana corresponent a l'any anterior.

El nombre d'habitatges de nova planta previstos a les llicèn
cies d'obres majors aprovades per l'Ajuntament de Barcelona
durant el període gener-setembre del 93 ha superat les dues mil
unitats. Si s'afegeixen els previstos als expedients d'ampliació,
s'obté una dotació de 2.289 habitatges nous. Aquestes xifres són
eloqüents per si mateixes i, malgrat ser insuficients en termes

absoluts per a satisfer la demanda revelada, signifiquen una cla
ra recuperació enfront dels valors registrats en els darrers anys.
En concret, en relació amb el mateix període del 92 representen
un increment del 55 per cent del nombre d'habitatges previstos i
d'un 70,2 per cent de la superfície que ocupen.

Malgrat que en termes absoluts estan lluny dels valors regis
trats durant el període previ a les Olimpíades no seria gaire
realista esperar dotacions similars a aquelles a curt termini-,
hom pot parlar, des de la cautela de la incertesa, d'una recupe
ració sostinguda d'ençà començament d'any.

De tota manera, és aviat encara per considerar que aquest
cop de timó pugui representar l'inici d'una expansió d'aquest ti
pus de sostre, sobretot si es prenen en consideració les circums
tàncies que condicionen l'evolució de la construcció residencial
dins del terme municipal. Sobre aquestes circumstàncies ens

hem estès repetidament en anteriors edicions d'aquesta publica
ció. A tall de resum, hom pot parlar d'una escassetat de sòl apte
per a usos residencials -que ha de competir amb d'altres usos

del sòl, com oficines i altres activitats terciàries amb una rendi
bilitat econòmica teòrica més elevada a certes zones. Sent el sòl,
doncs, un bé escàs a la ciutat, repercuteix directament en el preu
dels habitatges. Després dels elevadíssims increments de preus
registrats entre el 86 i el 89, els habitatges van passar a ser inas
sequibles per una part molt important de lademanda -tant en
termes relatius com absoluts. Malgrat que en el darrer bienni es
pot parlar d'una certa estabilitat dels preus -s'han arribat a re
gistrar descensos en termes reals-, una part important de la de
manda segueix sense poder accedir-hi; aquesta és la raó que jus
tifica un alentiment del ritme de venda dels habitatges nous en

els darrers dos anys. Per arrodonir la descripció, cal pensar que
el deteriorament de les economies domèstiques com a conse

qüència de la crisi i de l'augment de l'atur, i la incertesa de les
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expectatives no són precisament els millors esperons per revita
litzar el ritme de venda dels habitatges -almenys a curt termi
ni-, malgrat la recent davallada dels tipus d'interès. D'alguna
manera, es podria descriure aquesta situació com aquella en què
la demanda potencial és cada cop una part més petita de la de
manda latent, la qual, al seu torn, continua creixent.
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Places d'aparcament previstes a les llicències d'obres concedides

Places previstes/
habitat es

Nombre

total,

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts

5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu

10. Sant Martí

Total

367
540
212
75

1.010

248
499

1.100
700
413

5.164

7,1
10,5
4,1
1,5

19,6
4,8
9,7
21,3
13,6
8,0

1,19
2,83
1,81
1,44
4,33
2,64
2,30
3,00
3,11
1,44

462
650
824
48

1.772

369
2

437
384

4.638

829
1.190

1.036
123

2.782
617
501

1.537
1.084
5.051

100,- 2,47 9.586 14.750

asprevistes/
places existents

el 1991

(gener-setembre 93)

Places previstes/
dèficit de plac
existent el 19

1,06
4,18
2,17
0,31
4,10
1,25
1,06
4,01
2,56
11,19

6,6
5,8
4,7
2,6
13,8
12,6
1,9
5,3
8,4
12,7

2,89 7,6

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

El sostre destinat a aparcaments experimenta un increment
exorbitant, en superar les deu mil places en només un trimestre.

L'evolució de les places d'aparcament al llarg dels primers
nou mesos del 1993 només admet una versió: es registra un crei
xement espectacular, que es concreta en un increment del 110,2
per cent en el nombre de places de nova planta previstes i del
113,9 per cent de la superfície destinada a la seva construcció,
sempre en relació amb el mateix període de l'any anterior. En
total, el sostre destinat a aparcaments durant aquest període su

pera els quatre-cents mil m2, i es converteix, amb molta diferèn
cia, en l'epígraf més important en termes quantitatius, amb el
42,1 per cent del total de superfície prevista.

Aquestes xifres superen qualsevol previsió que la conjuntura
permetés uns mesos enrera, i, per descomptat, suposen una in
jecció espectacular que convida a desterrar qualsevol imatge
d'inactivitat constructiva a la ciutat. Si bé es cert que aquestes
dades obeeixen a una situació excepcional, vénen a representar
un impuls extraordinari que contribuirà a reduir el dèficit de
places d'aparcament existent. Malgrat que el primer semestre
del 1993 tingué una evolució prou discreta, amb una davallada
notable en relació amb el primer semestre de l'any anterior, el
tercer trimestre ha registrat un comportament impressionant, i
suposa la dotació trimestral més important en termes quantita
tius almenys des de l'any 1988, data en què vam iniciar la reco

llida d'aquestes dades. Les poc més de deu mil places de nova

construcció previstes a les llicències d'obres al llarg del tercer
trimestre del 1993 superen la dotació prevista al llarg de tot

l'any 1992. Una bona part de les places previstes -unes 3.500,
és a dir, probablement l'aparcament més gran de Barcelona
provenen del projecte de la plaça de les Glòries a què hem fet
referència anteriorment. Aquesta concentració de places obeeix
a una concepció de projecte comercial que vol aprofitar l'excel
lent connectivitat de la zona amb la resta de la ciutat i amb el
Barcelonès Nord per atreure clients amb transport privat -de
fet ja està ben comunicada amb transport públic-, tot aprofi
tant els avantatges de trobar-se ubicat en una zona privilegiada,
a la cruilla dels dos districtes més poblats de la ciutat, on con

flueixen les principals artèries que travessen la ciutat. Tant és
així que en la concepció de Cerdà aquesta zona havia d'esdeve
nir el centre natural de la ciutat.
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De tota manera, l'expansió a què fèiem esment no es limita a

l'aportació exclusiva d'aquest macroprojecte. Les places situades
en edificis residencials han experimentat també un creixement
important, de gairebé elvint per cent. Alhora, hi ha alguns edi
ficis d'oficines, d'equipaments o exclusivament destinats a apar
caments que aporten una quantitat notable de places -unes
4.600- només durant el tercer trimestre. Hom pot parlar,
doncs, d'una coincidència temporal d'un seguit de projectes im
portants en termes de superfície que, a més, basen una part del
seu èxit -com a inversió econòmica- en les places d'aparca
ment, a causa de la major rendibilitat econòmica que poden ofe
rir en un moment en què altres usos del sòl -més directament
vinculats a l'activitat productiva- s'han vist més castigats a cau

sa de la crisi.



Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (gener-setembre 93)

En edificis residencials En altres edificis Total
nizro-Ca;coniereasWrist

rel

m2 const m2 construïts

13.735 23,4 0 0,0 13.735 13,2 3,28
7.238 12,4 6.283 13,8 13.521 13,0 1,43
2.235 3,8 3.323 7,3 5.558 5,3 2,05
1.794 3,1 165 0,4 1.959 1,9 1,67
4.269 7,3 2.575 5,6 6.844 6,6 2,48
823 1,4 0 823 0,8 0,41

4.956 8,5 0 4.956 4,8 3,12
6.038 10,3 230 0,5 6.268 6,0 3,49
9.867 16,8 0 9.867 9,5 5,45
7.636 13,0 33.109 72,5 40.745 39,1 14,87

58.591 100,- 45.685 100,- 104.276 100,- 3,45

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gracia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris

9. Sant Andreu
10. Sant Martí

Total

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Sostre previst a les llicencies d'obres per a altres usos no reskienei, 1s (gener-setembre 93)

1. Ciutat Vella 5.587 5,3 12.875 13,9 301 6,0
2. Eixample 1.377 1,3 13.433 14,5 3.567 70,8
3. Sants-Montjuïc 8.14 31,2 443 0,4 43.170 46,2 0
4. Les Corts 2.008 1,9 11.093 12,0 0
5. Sarrià-Sant Gervasi 9.333 8,9 0 1.022 20,3
6. Gràcia 0 0 148 2,9
7. Horta-Guinardó 146 0,1 4.818 5,2 0 0
8. Nou Barris 5.891 5,6 0 0 0

9. Sant Andreu 3.59 13,8 1.981 1,9 2.351 2,5 O 0
10. Sant Martí 14.40 55,1 78.281 74,5 5.073 5,5 o 0

Total 26.143 100,- 105.047 100,- 92.813 100,- 5.038 100,-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificacióde l'Ajuntament de Barcelona.

El projecte de la plaça de les Glòries, amb més de cent mil m2
de sostre destinat a terciari, dispara les taxes de creixement fins
a nivells espectaculars.

L'evolució del sostre destinat a locals comercials i oficines
s'ha vist definitivament condicionada per l'aprovació del projec
te de la plaça de les Glòries a què hem al.ludit anteriorment. Els
desmesurats increments que s'han produït al llarg dels primers
nou mesos del 1993 no tenen parió amb cap d'altre de registrat
a la ciutat recentment, si exceptuem l'etapa pre-olímpica. Això
és especialment significatiu en un moment com l'actual, d'expec
tatives febles i de manca d'entusiasme després de la culminació
d'un cicle expansiu extraordinari difícilment repetible. El volum
de superfície comercial i per a oficines que aquest projecte re

presenta i el significat que té com a inversió de futur vénen a

contrarestar la imatge de feblesa que s'ha instal.lat en la ment

d'alguns i posa de relleu la confiança que alguns operadors te

nen en el futur de la ciutat. Òbviament, la seva significació eco

nómica -força més tangible que la vessant de l'optimisme- és
molt important -pensem només en els llocs de treball necessa
ris per la seva construcció i en els previstos pel funcionament
del centre de negocis i dels locals comercials.

En un moment en què la rendibilitat de les oficines ha retro
cedit de forma notable, sembla que el sostre comercial es perfila
comuna alternativa més atractiva per als inversos; algunes em
preses especialitzades situen la rendibilitat teòrica mitjana dels

locals comercials de primera categoria a Barcelona al voltant del
deu per cent, mentre que per les oficines aquesta taxa se situa a

l'entorn del vuit per cent. Aquests dos segments delmercat im
mobiliari han protagonitzat una part de la remodelació i moder
nització urbana en la passada dècada (deixant de banda la parti
cularitat de les àrees olímpiques), i no només a nivell de nous
projectes, sinó també a nivell de reforma i renovació d'una part
dels existents. Així ho testimonia un simple passeig per les zo
nes més cèntriques, pels nuclis dels barris i pel que s'anomena
les àrees de nova centralitat.

Aquesta millora qualitativa de l'oferta ha coincidit temporal
ment, en el cas dels locals comercials, amb una transformació
dels hàbits de compra d'un segment important de la població;
de fet, en el moment actual hi ha una certa expectació ciutadana
al voltant d'aquest tema, que neix fruit de la implantació -no
massiva, però certament força generalitzada- de grans superfí
cies comercials que incorporen un seguit de serveis complemen
taris de lleure -com restaurants o cinemes- que supera de bon
tros el concepte de comerç tradicional o de les àrees comercials
històriques, i que, a més, ofereixen sovint una oferta més diver
sificada, un ventall horari més flexible i, en alguns casos, millor
accessibilitat. Totplegat, constitueix una xarxa heterogènia
d'equipaments comercials que renoven la fesomia de la ciutat
alhora que s'adapta millor a les necessitats dels ciutadans.
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Evolució dels preus al mercat immobiliari

Preu dels habitatges de nova planta (2n. semestre 1993)

venda dels habi

màxi
atges (milers ptes.)

1. Ciutat Vella
2. L'Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts

5. Sarrià-SantGervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó

8. Nou Barris
9. Sant Andreu

10. Sant Martí

Barcelona

98,6
100,2
108,7
156,5
154,3
104,2
135,5
120,6
117,3
123,5

205.205
239.121
206.366
268.611
356.926
239.200
217.867
190.415
184.771
207.177

120,8 234.538

Variació (2n. semestre 1993/2n. semestre 1992).
Font: Tecnigrama. Informe de Coyantura Inmobiliaria en Barcelona ielaboració pròpia.

Evolució de l'oferta d'habitatges de nova planta'

14,7
1,7
0,5
-4,1
-6,3
1,2

-6,7
6,6
7,5
8,0

1,6

1. Ciutat Vella
2. L'Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó

8. Nou Barris
9. Sant Andreu

10. Sant Martí

0

497
464

89
133

139
570

169

353

753

Barcelona 3.167

57 79

608 540
648 784
136 121
161 220
101 162
670 563

247 105

367 367
2.168 2.873

5.163 5.814

Oferta referida al segon semestre de cada any.
Font: Tecnigrama i elaboració pròpia.

195
777

733
242
290
286
619
118
411

2.603

6.274

Presentem a continuació la informació relativa a l'evolució
dels preus al mercat immobiliari a Barcelona durant l'any 1993.
Tal com s'ha anat fent en els darrers semestres, aquesta infor
mació està centrada en el subsector residencial -habitatges i
places d'aparcament en promocions residencials. Els quadres
que aquí presentem s'han elaborat a partir de la informació que
prové dels informes de conjuntura immobiliària que periòdica
ment realitza l'empresa Tecnigrama -en el cas de les promo
cions de nova planta-, i de les dades del mercat secundari reco
llides i convenientment desestacionalitzades per la Unitat
Operativa del Pla de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona. A
més, s'incorpora com a punt de referència l'índex de preus de
transacció d'habitatges de 2a mà que elabora periòdicament una
de les principals empreses immobiliàries de Barcelona.
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20.931
24.229
22.252
45.282
58.023
25.052
30.022
22.883
21348
26.289

29.594

49.750

75.000

38.900
150.000
180.000
60.000
80.000
29.000

35.000
60.500

8.100

13.000

11.350
12.000

20.500

9.700
10.158

18.000
11.950
13.450

180.000 8.100

Habitatges nous en oferta per districtes

3.000
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2.000
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Font: Tecnigramai elaboraciópròpia.

Amb aquesta perspectiva -la de l'evolució dels preus- pre
tenem complementar la informació oferida en els anteriors epí
grafs d'aquest capítol, centrats pròpiament en les dades relatives
a l'evolució del sector de la construcció a Barcelona. El nostre
interès és oferiruna visió de conjunt que aporti, des de diferents
angles, prou elements per copsar el pols delmercat immobiliari.
Malgrat les mancances i biaixos que certament pateixen aques
tes dades -en part per la seva pròpia naturalesa, en part per
què aquest és un mercat especialment opac-, pensem que a ni
vell de tendència són prou reveladores i reflecteixen amb
fidelitat «allò que hom veu al carrer»; és a dir,s'aproximen a la
realitat amb força cura que és, en definitiva, del que es tracta.



Evolució dels preus de venda
màxims i mínims dels habitatges nous
milions de ptes.
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Font: Tecnigrama i elaboració pròpia.

El districte de Sant Martí segueix acollint la major concentració
d'habitatges nous a la ciutat.

Com és habitual, els habitatges de la mostra de nova planta
estan situats en edificis en venda de promoció privada, amb in
dependència del seu estat de construcció. Aproximadament, es
considera que la mostra representa el 80 per cent del total de
l'oferta existent en el moment de realització del treball de camp,
que es dugué a terme a mitjan del segon semestre de l'any 1993.

La informació que contenen aquests quadres prové de l'anàli
si de les dades referides a 6.274 habitatges de nova planta, dels
quals dues terceres parts ja s'havien venut en el moment de la
realització del treball de camp. Aquests habitatges es troben si
tuats en 235 promocions disseminades per tota la ciutat. Toti
que no és cap novetat, destaca la gran concentració espacial
d'aquesta oferta, amb més del quaranta per cent dels habitatges
situats al districte de Sant Martí, i com fàcilment es pot intuir, és
a causa de les promocions olímpiques.

Els habitatges de nova planta mantenen els preus —en termes

nominals— de l'any anterior: un habitatge d'aproximadament
120 m2 construïts costa trenta milions de pessetes.

L'oferta detectada —tant en promocions com en habitatges
és la més abundant des del 1986—un 31 i un 7,9 superiors res

pectivament a la de l'any anterior—, i no fa més que reflectir la
disminució del ritme de venda dels habitatges, donat el baix rit
me de creixement de l'oferta de nova planta dels darrers anys.
De fet, una tercera part de les promocions analitzades ja es tro

baven a la venda un any enrera i, per tant no han acabat de do
nar sortida als seus productes. Aquesta manca de dinamisme
—traduïda en el poc estímul de les vendes— és precisament un
dels trets característics del moment immobiliari actual i que,
comes fàcil d'intuir, no es circumscriu només als productes resi
dencials.

Preus de venda màxims i mínims
dels habitatges nous (2n ,cmk.,tre '“)

Districtes Preu mitjà
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Font: Tecnigrama ielaboració pròpia.

La informació resultant del conjunt d'habitatges analitzats
ofereix una mena de producte tipus que, amb una superfície
construïda de poc més de 120 m2, té un preu mitjà de gairebé
trenta milions de pessetes. Hom pot parlar, doncs, d'una estabi
litat que ratlla en la immobilitat en relació amb un any enrera,
ja que no hi ha hagut variació significativa en la grandària mitja
na ni tampoc en preu en termes nominals, amb un augment de
l'u per cent en ambdós casos. Pel que fa al preu per unitat de
superfície —suposadament lamesura més objectiva en la quanti
ficació dels preus— aquest se situa en unes 235.000 ptes./m2, i és,
per tant, un 1,6 per cent superior a la del segon semestre del
1992. El més destacable és, doncs, que s'ha temperat el —ja mo

derat— augment que es registrà durant el 1992. Llavors, els
preus encara es resistien a baixar. En el moment actual, semblen
abandonats els ritmes de creixement dels preus, i en termes

reals s'ha de parlar d'una correcció a la baixa dels preus. Tot i
amb això, l'escàs dinamisme de les vendesmostra que aquesta
moderació dels preus no ha servit, per ara, per apropar l'oferta
a la demanda, una bona part de la qual segueix veient inaccessi
ble l'accés a un habitatge nou. Deixem per més endavant les im
plicacions que d'aquí se'n deriven, que seran analitzades conjun
tament amb l'evolució dels habitatges de segona mà.
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Pel preu d'un habitatge a Sarrià-Sant Gervasi, hom podria
comprar-ne tres a la renovada CiutatVella.

Si aprofundim en l'amalgama de dades que determinen
aquests preus mitjans que marquen l'evolució pel conjunt de la
ciutat i analitzem les dades per districtes ja sabem que cadas
cun d'ells és un altre microcosmos—, veiem com hi ha força di
versitat. En principi, la localització i la qualitat de la construcció
són els factors primordials a l'hora de fixar els preus.

Els habitatges amb un preu mitjà superior se situen als distric
tes de Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts, tant en termes de
ptes./m2 com de preu total, ja que són alhora els que disposen
d'una major superfície mitjana. De fet, el preu totalmitjà és, en
el cas de Sarrià-Sant Gervasi, gairebé el doble del preu mitjà de
la ciutat. És fàcil, doncs, fer-se una idea de la dispersió de preus
existent, tot i que sovint, per la banda alta de l'oferta, hi ha ha
bitatges que no surten al mercat, ja que el promotor és alhora el
«client». Per la banda baixa dels preus, és Ciutat Vella el distric
te que conté els habitatges amb un preu inferior —amb 20,9 mi
lions. En aquestes mateixes pàgines ja ens hem fet ressò repeti
dament de la transformació i de la renovació que ha
experimentat aquesta zona, i de la que pot donar una idea el fet
que el 1990 no es vadetectar cap hàbitatge a la mostra, mentre
que l'oferta del segon semestre del 1993 era de prop de dos
cents habitatges. Cal dir que els preus han evolucionat en sinto
nia amb aquesta renovació. A grans trets, hi ha hagut un ajusta
ment de preus, i els districtes que de mitjana contenen els habi
tatges més cars han experimentat davallades significatives—del
19 per cent en el cas de Les Corts—, mentre que els districtes
amb preus més baixos registren augments que en cap cas es po
den qualificar de simbòlics—a Ciutat Vella el preu mitjà d'un
habitatge s'ha incrementat unamitjana del 25,4 per cent, mentre
que a Sant Martí i Sant Andreu l'increment mitjà és del 16,2 per
cent. Tant els valors màxims com els mínims s'han reduït en re
lació amb un any enrera—un 33,3 i un 16,1 per cent respectiva
ment. De tota manera, les diferències entre preus màxims i mí
nims continuen sent espectaculars, tot i que s'han reduït en
relació amb un any enrera.

Els habitatges de segona mà s'adapten amb més rapidesa que
els nous a les oscil.lacions del mercat: la davallada dels preus
en relació amb un any enrera s'ha traduït en un increment
del ritme de vendes.

Rescatarem a continuació aquelles primeres dades que hem
ofert sobre l'evolució dels preus de venda i les acararem amb les
de l'evolució dels preus del mercat secundari per tal d'intentar
obtenir una visió més completa dels mecanismes que regeixen el
mercat en l'actualitat.
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Evolució de l'oferta i del preu dels habitatges nous
(2n. semestre 93-2n. semestre 92)

Evolució del preu mitjà dels
habitatges
1:1 disminueix
• esmanté
• augmenta
• augmenta notablement

Evolució de l'oferta
d'habitatges
• disminueix
• es manté

• augmenta

Font:Tecnigrama i elaboració pròpia.

Una anàlisi succinta del comportament dels preus al mercat
secundari o de segona mà mostra com la davallada és més acu

sada que en el mercat de nova construcció —un 3,9 per cent en
termes nominals. Després d'una etapa de creixement explosiu,
en què pràcticament els preus del mercat secundari coincidiren
amb els de nova planta, sembla que es torna a obrir la bretxa
que separa les dues tipologies de producte. En tot cas, des del
1986 el creixement dels preus ha estat superior en el mercat se
cundari en termes reals. Aprofitarem aquí per recordar que el
creixement dels preus del mercat secundari que es registrà du
rant la passada dècada conté una primera fase de recuperació
del nivell de preus anterior a la crisi, i que de fet no és fins el
1988 que es recupera el nivell de preus equivalent—en pessetes
constants— al del 1975. Aquesta precisió serveix per a centrar la
fase explosiva dels preus en el període 87-89, ja que a partir del
1990 les taxes de creixement s'alentiren notablement.



Evolució del preu dels habitatges de nova planta i de segona mà

Període

Nova planta Segonamà
Preu

--Lataistaaall.,~4P1
Núm. índexs

1 '86
Preu

(pteiLán4
Núm. índe

1986 67.258 100,0 57.814 100,0
1987 102.712 144,8 79.456 130,3
1988 146.554 195,8 132.815 206,4
1989 191.050 238,1 163.205 236,6
1990 203.274 236,0 195.829 264,5

1991
lr. sem. 210.925 239,6 212.405 280,7
2n. sem. 216.915 235,7 215.573 272,5

1992
lr. sem. 228.471 242,5 220.044 271,8
2n. sem. 230.756 237,8 222.553 266,8

1993
lr. sem. 233.937 234,9 218.045 254,7
2n. sem. 234.538 230,4 213.846 244,4

milers pessetes/m2
250

200

150

100

50

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

—Habitatges nova planta — Habitatges 2a. mà

Font: Nova planta Tecnigrama ielaboració pròpia.
Segona mà: Servei Cadastral i de Va oració de Base de la UnitatOperativa del Pla de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona i elaboració pròpia.

Una explicació intuïtiva a aquest superior creixement dels
preus en el mercat secundari vindria del fet que els operadors

parlem d'un collectiu molt atomitzat— d'aquest mercat es
llencen durant elboom a aprofitar els avantatges comparatius
dels seus productes en aspectes molt concrets, com una oferta
molt més heterogènia i variada que la de nova planta i amb una

diversitat de localitzacions envejable en relació amb les promo
cions —escasses— de nova planta. No sorpren, doncs, que da
vant d'una demanda creixent que renuncia a la nova construcció
a causa de l'elevat preu del producte final i, conseqüentment, o
s'acull als avantatges «de consolació» dels del mercat de segona
mà—com la ubicació, per exemple, però bàsicament al menor
cost total— o renuncia a comprar–se un habitatge a la ciutat, els
propietaris d'habitatges de segona mà vulguin treure'n el màxim
rendiment, i, per tant, pujin els preus.

D'altra banda, si bé el mercat secundari s'adapta amb un cert

retard a les oscillacions que afecten el mercat immobiliari en
general, en un moment com l'actual mostra que és més vulnera
ble, però també més flexible. Un exemple d'aquesta flexibilitat
és el fet que sovint el preu real de transacció és inferior al preu
d'oferta—algunes empreses especialitzades estimen aquesta
desviació en una mitjana del 15 per cent— tal com es pot veure
al gràfic adjunt. Bàsicament, això és a causa d'una estructura de
costos ben diferent que suporta una empresa constructora i una
de comercial que es dediqui només a les transaccions. En gene
ral, els operadors delmercat secundari tenen un tipus de «pre
mures» diferents a les dels constructors i, poden respondre amb
més immediatesa a les osci•acions del mercat. Aquesta seria
una possible explicació a la superior davallada del preu dels ha
bitatges de segona mà en front dels nous durant el 1993, fet que
coincideix, per cert, amb una reactivació dels ritmes de venda
dels habitatges de segona mà, segons algunes empreses que ope
ren en aquestmercat. La franja de demanda que opta a habitat
ges que costen de 12 a 15 milions és la que, en aquest moment i
segons aquestes mateixes empreses, està donant majors senyals
de reactivació.

L'estancament dels preus i la millora de les condicions
de finançament no s'han traduït en un estímul important
de les vendes perquè l'esforç que suposa la compra
d'un habitatge nou a Barcelona en termes de renda relativa
de les famílies és encara massa elevat.

El panorama actual és, doncs, radicalment diferent al que es

dibuixava tot just cinc anys enrera. Potser el punt d'inflexió
l'hauríem de situar, com en moltes altres variables, en la crisi
del Golf. En aquell moment, es produí un cop que trasbalsà
moltes expectatives i suposà un trencament de la fase expansiva
que s'havia viscut des de mitjans dels vuitanta. Pel que fa al
mercat immobiliari a Barcelona, immersa en aquells moments
en l'eufòria pre-olímpica, s'ajornaren els efectes negatius d'a
quella crisi, que es començaren a notar després dels Jocs. L'aca
bament de la fase alcista dels preus donà pas a una etapa de
creixement moderat fruit de la incertesa que, així s'enfosquien
les expectatives, s'ha convertit en una etapa d'estancament i
lleuger retrocés dels preus. Cal anotar que en altres subsectors
del mercat immobiliari aquesta davallada dels preus ha estat

molt més acusada, i no es preveu a curt termini que es recuperi
a causa de la sobredimensió de l'oferta i de l'atonia de la de
manda.
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Preus al mercat secundari

260
milers ptes.1m2

240 -

220 -

200 -

180 -

160 -

140 -

120 I 1111_11111 I

9 1992 19931I9
í_ Preu oferta

Preu habitatges segona mà Preu transacció

Font: Pla de la Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona, Forcadell ielaboració pròpia.

El subsector residencial té, però, unes característiques prou
diferenciades que fan de Barcelona un cas força atípic. L'escas
setat de sòl i l'elevat preu de repercussió d'aquest fa que l'oferta
d'habitatges de nova planta sigui clarament inferior a la deman
da. Durant la fase d'expansió econòmica que coincidí amb el
boom immobiliari, la demanda latent seguia creixent però no

abot la demanda potencial, que cada cop trobava els habitatges
nous més lluny del seu abast. En termes monetaris, el compra
dor havia de destinar progressivament una part més elevada de
la seva renda a la compra de l'habitatge i, alhora, havia d'acu
mular una quantitat major per a «l'entrada». Això féu desistir a
una part de la demanda, que optà per l'habitatge de segona mà
o per cercar habitatge en una altra població. L'altra alternativa
raonable era, naturalment, l'habitatge de lloguer, però la des
protecció dels llogaters a partir de l'aprovació del decret Boyer
(1985) no ajudà precisament a convertir aquesta opció en la més
aconsellable si es desitjava una certa estabilitat.

A la davallada dels preus s'ha d'afegir un altre estímul molt
important per a la demanda, com és la millora recent de les con

dicions de finançament. La davallada gradual dels tipus d'interès
dels crèdits hipotecaris ha estimulat la venda d'habitatges, enca
ra que a Barcelona ha tingut un impacte menor al desitjat. La
davallada del tipus d'interès mitjà dels crèdits hipotecaris pel
conjunt d'entitats entre el gener i el novembre del 1993 és de
3,41 punts. Per i•ustrar l'abast d'aquesta disminució, podem fer

el supòsit d'un crèdit hipotecari sobre un habitatge que mantin
gués el preu i es financés a llarg termini: la diferència entre ha
ver-lo comprat al gener o al novembre es concretaria en una re

ducció de la quota mensual a pagar del 12,4 per cent si s'hagués
de finançar a deu anys i del 15,9 per cent si es fes en quinze
anys. No es tracta doncs de cap tonteria, i s'ha de valorar molt
positivament que, des de les màximes autoritats monetàries s'in
citi les entitats de crèdit a adaptar amb rapidesa els tipus oficials
als seus productes crediticis.
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Evolució del preu dels habitatges i del tipus
d'interèshipotecari
Preu (milers ptes/m2)
240
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Tipus d'interès (')/0)
18

1991 1992 1993
Preu habitatges nous — Preu habitatges 2a. mà

— Tipus d'interès hipotecari del total d'entitats

17

16
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13

12

Font:Banco de España, Tecnigrama,Unitat Operativadel Plade la Ciutat
de l'Ajuntament de Barcelona ielaboració pròpia.

Per què malgrat la reducció dels preus dels habitatges i de la
millora de les condicions de finançament ha disminuït el ritme
de vendes dels habitatges nous a Barcelona? No hi ha resposta
fàcil, ja que fins i tot és difícil exposar amb claredat tots els ele
ments que hi intervenen, i, sobretot, en quin ordre d'importàn
cia. A l'escenari bàsic hi ha, però, un tema de fons, que és el
cost d'accés a l'habitatge en termes d'esforç sobre la renda rela
tiva de les famílies (farem aquí una precisió, i és que a Barcelo
na ens hem de referir necessàriament i pràcticament en exclusi
va a habitatges de promoció lliure). Una aproximació a aquest
esforç d'accés a un habitatge podria ser calculat a partir d'una
relació entre el preu i els ingressos de les famílies. Si prenem la
renda familiar disponible (una estimació a partir de les dades de
la FIES pel 1992) com a ingressos, obtenim una ratio de 8,6 ve
gades la renda familiar disponible anual. En el cas dels habitat
ges de segona mà, aquesta ràtio seria d'aproximadament 4,9 ve

gades la renda familiar anual. En qualsevol dels dos casos, però
sobretot en el dels habitatges nous, suposa un esforç que difícil
mentpot ser assumit per les famílies. Obviament, la conjuntura
econòmica actual no estimula precisament una despesa tan

quantiosa com és la compra d'un habitatge per part de les famí
lies a causa del deteriorament de les economies domèstiques,
vinculat no només a l'evolució de l'atur sinó també a la creixent
inestabilitat laboral dels collectius que, en principi, formen la
demanda natural (demogràfica) d'habitatges.

El futur immediat del mercat immobiliari residencial a Barce
lona està, al nostre parer, condicionat a una millora del ritme de
vendes de l'oferta de nova planta, ja que no és un bon senyal
que amb la demanda existent els promotors no puguin donar
sortida als seus productes (escassos per limitacions gairebé físi
ques). La davallada dels preus i la millora de les condicions de
finançament contribueixen, sens dubte, a millorar el panorama,
però no sembla que siguin suficients, ara per ara, per acostar
l'oferta i la demanda.



Preu de les places d'aparcament en edificis residencials de nova planta.
Tipologia de l'oferta' (2n. semestre 1993)

Tipologia de l'oferta (°
Sense oferta Inclosa en el preu Opcion

54,6 0,0 45,5
20,5 0,0 79,5
12,1 3,0 84,9
11,8 17,7 70,6
4,0 24,0 72,0
24,0 8,0 68,0
13,8 20,7 65,5
44,4 0,0 55,6
17,4 4,4 78,3
12,5 0,0 87,5

17,9 8,1 74,0

Total

1. CiutatVella
2. L'Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu
10. Sant Martí

3.990
3.440

3.210
3.566
4.431

3.752
3.433
3.050
2.977

3.212

3.479

-13,5
-2,7
-2,3
7,2
-3,1
-2,5
-7,9
-11,2
-1,6
-6,8

-3,6

100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-

La distribució de les places d'aparcament en tres categories fa referència a les promocions d'habitatges de nova planta segons si aquestes disposen o no de places d'aparcament
i-si en disposen- del règim de venda vinculat a la venda de l'habitatge.
Variació (2n. semestre 1993/2n. semestre 1992).

Font: Tecnigrama i elaboració pròpia.

A banda d'això, i com a colofó no ens cansarem d'insistir que
la problemàtica de l'escassetat d'habitatge té un altre enfoca
ment que, cada cop amb més força, es presenta com a alternati
va realista a l'escassetat relativa d'habitatge a la ciutat. La reha
bilitació i la reincorporació almercat d'habitatges que per una
miscel.lània de raons es poden considerar fora del mercat -ha
bitatges buits i/o en condicions deplorables de manteniment,
dels quals els propietaris no en fan cap ús- ofereixen possibili
tats realistes segurament més barates- d'atenuar aquesta
mancança. En aquesta línia, un dels instruments bàsics és la nor
mativa sobre el lloguer d'immobles. La complexitat delmercat
de lloguer s'ha vist agreujada durant els darrers anys per les dis
funcions que ha generat al mercat l'existència d'una normativa

que, depenent de la data del contracte, sobreprotegeix el lloga
ter en un cas i el llogataire en un altre cas, creant una sensació
d'injustícia per a uns o altres. Les expectatives generades a l'en
torn de la nova llei -encara pendent d'aprovació- neixen a

l'empara de l'eradicació d'una part d'aquestes disfuncions, i tot
fa pensar que tindrà un paper estellar en el rescat d'una part
del parc d'habitatges infrautilitzat.

El preu de les places d'aparcament experimenta unamoderada
davallada en relació amb el 1992, que es manifesta de manera

força generalitzada al conjunt de la ciutat.

L'estudi de les places d'aparcament s'ha centrat exclusiva
ment, com ja hem avançat, en les situades en edificis residen
cials de nova planta. Com no podia ser d'una altra manera, la
davallada general de preus al mercat immobiliari ha arribat tam
bé a les places d'aparcament, i es concreta en una reducció en

termes nominals de 3,6 per cent en relació amb un any enrera.

Aquesta davallada ha estat força generalitzada al conjunt de la
ciutat, amb l'excepció del districte de Les Corts on, a causa de
l'escassa oferta de promocions residencials, el preu ha experi
mentat un lleuger augment -del 7,2 per cent.

Preu mitjà de les places d'aparcament
(en edificis residencialsde nova planta)

milions de ptes.
5

1989 1990

- Mitjana ciutat
- l'Eixample

1991 1992 1993

Sarrià-Sant Gervasi
- Nou Barris

Font: Tecnigramai elaboració pròpia.

L'anàlisi per districte mostra com esmantenen les diferències
entre preus mitjans, al voltant d'un milió i mig, entre el districte
amb preus mitjans més elevats -Sarrià-Sant Gervasi- i els més
baixos -Sant Andreu. Per cert, que aquest darrer té el mèrit de
haver estat elprimer districte en baixar dels tres milions de cost

mitjà per plaça, fet que no succeïa des del 1991. D'altra banda,
fent una aproximació lliure, hom pot dir que la rebaixa del preu
de les places d'aparcament, en haver-se produït de manera si
multània a la reducció dels preus dels habitatges, ha deixat inal
terable el cost teòric d'aquelles en termes de superfície residen
cial: una plaça d'aparcament costa, de mitjana, 15 m2

d'habitatge.
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VI. Ocupació





Mercat de treball

Atur registrat a Barcelona i a la Regió 1

Barcelona Regió 1

Període
Atur total

i.
Atur

masculí
Atur
femení

Atur juvenil
(16-24 anys)

Atur total Atur

masculí
Atur

femení
Atur juvenil
(16-24 anys)

31-X1I-1988 97.077 42.579 54.498 28.596 273.479 110.884 163.195 92.870

31-XII-1989 70.642 28.580 42.062 15.360 206.416 74.521 131.895 54.862
31-XII-1990 66.238 26.886 39.352 13.780 195.864 73.590 122.274 50.237
31-X11-1991 66.295 27.721 38.574 13.271 190.669 74.259 116.410 49.566

31-111-1992 66.076 28.536 37.540 13.251 188.877 76.490 112.387 49.637

30-VI-1992 62.680 27.513 35.167 11.850 181.427 76.972 104.455 46.135
30-IX-1992 65.086 29.277 35.809 12.624 185.806 80.425 105.381 47.814
31-X11-1992 69.491 32.795 36.696 14.029 198.650 91.927 106.723 53.212

31-111-1993 76.483 37.445 39.038 16.194 220.433 106.830 113.603 62.371

30-VI-1993 78.251 38.471 39.780 16.477 226.181 110.210 115.971 63.785
30-IX-1993 80.407 39.829 40.578 17.678 234.977 115.409 119.571 68.358

31-XII-1988 31.982 4.480 42.468 17.962 108.179 16.313 91.440 56.242

31-X11-1989 25.408 2.789 33.067 9.239 89.895 10.338 74.140 31.196

31-XII-1990 24.203 2.659 33.454 5.809 88.145 10.689 75.793 20.525

31-XII-1991 23.199 3.063 35.372 4.572 83.178 12.332 78.778 15.833

31-111-1992 22.717 3.374 35.500 4.396 81.120 13.317 78.836 14.942

30-VI-1992 21.861 3.540 33.436 3.763 78.598 14.186 74.321 13.123
30-IX-1992 22.542 4.029 34.642 3.792 80.030 16.089 75.887 13.269
31-X11-1992 23.785 4.461 37.193 3.956 84.897 18.399 81.342 13.475

31-111-1993 25.666 4.899 41.624 4.183 93.031 20.516 91.109 15.132

30-VI-1993 26.346 5.028 42.531 4.236 95.134 21.007 93.478 15.976

30-1X-1993 26.490 5.143 43.856 4.818 96.777 21.618 97.693 18.280

Regió I: A més de les cinc comarques, inclou dos municipis de la comarca de l'Alt Penedès, dos municipis de la comarca de l'Anoia i un municipi de la comarca de la Selva.

Font: Dades de PINEM facilitadesper l'Area de Promoció Econòmica i Ocupació de 1Ajuntament de Barcelona iper la Direcció General d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Variació (%)
30-IX-1993/
30-VI4993

30-IX-1993/
30-IX4993

Barcelona

Atur total registrat 2,8 23,5
- masculí 3,5 36,0
- femení 2,0 13,3
- juvenil 7,3 40,0
Distribució sectorial
- agricultura -9,1 23,5
- indústria 0,5 17,5
- construcció 2,3 27,6
- serveis 3,1 26,6
- Sense ocupació ant. 13,7 27,1

Regió I

Atur total registrat 3,9 26,5
- masculí 4,7 43,5
- femení 3,1 13,5
- juvenil 7,1 43,0
Distribució sectorial
- agricultura -3,9 14,7
- indústria 1,7 20,9
- construcció 2,9 34,4
- serveis 4,5 28,7
- Sense ocupació ant. 14,4 37,8

La desacceleració del creixement de l'atur registrat fa pensar
que el pitjor quant a destrucció de llocs de treball possiblement
ja ha passat.

Les dades del tercer trimestre del 1993 relatives a l'atur regis
trat a Barcelona i a la Regió I continuen marcades per un aug
ment de la desocupació en termes absoluts que fa que, trimestre
a trimestre, en haguem de remuntar més en el temps per trobar
nivells similars. Tanmateix, la taxa de creixement interanual és
lleugerament menor que la de tres mesos enrera, fet esperança
dor, tot i que no significa que s'hagi tocat fons en el procés de
destrucció de llocs de treball. Les previsions de cara a final
d'any i primer trimestre del 1994 apunten encara a un aument

del nombre d'aturats. En aquest sentit, la capacitat de reacció
de les empreses dels diferents sectors econòmics i àmbits territo
rials marcaran la diferència temporal del canvi de signe. És
plausible pensar que on la crisi ha afectat amb més virulència
serà on els inicis de la recuperació es notaran amb més rapidesa.
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Taxa general d'atur registrat (%)

31-X11-1987
31-X11-1988
31-X11-1989

31-111-1990
30-V1-1990
30-1X-1990
31-X11-1990

31-111-1991
30-VI-1991
30-IX-1991
31-XII-1991

31-111-1992
30-V1-1992
30-IX-1992
31-X11-1992

31-111-1993
30-VI-1993
30-X1-1993

15,9
13,3
9,6

9,3
8,7
9,0
8,9

9,1
8,8
9,0
9,1

9,3
8,9
9,2
9,9

10,8
10,9
11,1

19,3 18,3
16,0 15,2
12,0 11,6

11,7 11,3
10,8 10,2
11,2 10,6
11,3 10,9

11,4 11,0
10,7 10,2
11,2 10,7
11,0 10,7

11,0 10,5
10,4 9,7
10,9 10,1
11,7 11,2

12,9 12,4
12,9 12,4
13,3 12,7

20,9
18,8
16,2

16,1
15,3
15,3
15,6

15,6
14,8
15,0
15,4

15,4
14,4
14,4
15,5

16,7
16,5
16,4

Font: Direcció Genera d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, INEMi Enquesta de
Població Activa. Elaboració pròpia.
Nota: La taxa d'atur a Barcelona ha estat recalculada sobre la base de les dades censals de
1981 idel 1991. Amb aquest nou càlcul, la nova taxa és de tres a quatre dècimes inferior a
l'antiga, sense alterar-ne la tendència.

Taxad'atur registrat

19

18-

17-

16-

15-

14-

13-

12-

11-

10-

9-

8
ds.89 jn.90 ds.90 jn.91 ds.91 jn.92 ds.92 jn.93

st.89 mr.90 st.90 mr.91 st.91 mr.92 st.92 mr.93 st.93

- Barcelona Província Barcelona Catalunya Espanya

Amb les dades de l'INEM a la mà, Barcelona tanca el tercer
trimestre del 1993 amb 80.407 aturats, un 23,5 per cent més que
un any enrera. Tot i ser òbviament elevada, aquesta taxa de va
riació interanual és inferior a la de tres mesos enrera. No suc

ceeix el mateix a la resta de la regió I, en què l'atur continua en

augment i a un ritme encara lleugerament superior al de tres
mesos enrera.
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Actius i ocupats estimats a Barcelona

31-X11-1986 707.772 582.078 125.694
31-X11-1987 743.348 624.946 118.402
31-X11-1988 728.704 631.946 97.077
31-X11-1989 734.746 664.104 70.642
31-X11-1990 741.121 674.883 68.198

31-111-1991 730.245 663.895 66.350
30-V1-1991 731.576 667.256 64.320
30-IX-1991 739.100 672.815 66.285
31-X11-1991 725.479 659.184 66.295

31-111-1992 712.524 646.448 66.076
30-VI-1992 707.377 644.697 62.680
30-1X-1992 704.164 639.078 65.086
31-XII-1992 701.488 631.997 69.491

31-111-1993 705.372 628.889 76.483
30-V1-1993 718.165 639.914 78.251
30-1X-1993 723.362 642.955 80.407

Nota: Per estimar el nombre d'actius ocupats, hom ha considerat e totald'aturats registrats
a les oficines de l'INEM. A partir d'aquest número, s'ha recalculat la série a partir de
l'evolució de les dades censals del 1881 i 1991.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa per a la
província de Barcelona i de l'estimació poblacional de Barcelona.Economia.
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Aquesta variació de les taxes de creixement de l'atur ha tin
gut diferents signes i comportaments segons l'edat, sexe i sec
tors. Així, a la ciutat de Barcelona, l'atur juvenil registrat pre
senta un increment interanual a final de setembre del 40 per
cent, molt semblant al de tres mesos enrera. El mateix succeeix
amb el femení, amb un 13,3 per cent a final de setembre, tot just
dues dècimes més que a final de juny. Contràriament, l'atur
masculi alleugereix de forma testimonial la seva elevada taxa de
creixement interanual: el 39,8 per cent a final de juny s'ha atem

perat a un 36 per cent a final del tercer trimestre.



Variacions interanuals de l'atur registrat (Barcelona)
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Així com el creixement de les taxes d'atur de juny a setembre
ha estat diferent segons el sexe, també ho ha estat segons els
sectors: es desaccelera moderadament i per primer cop en any i
mig en la indústria —d'un creixement del 20,5 per cent a final
del primer semestre passa a un 17,5 per cent a final de setem

bre— i de forma més acusada en la construcció, d'un 42 per cent
a un 27,6 per cent. En els serveis, es manté a l'entorn d'un 27
per cent aproximadament, i en el collectiu d'aturats sense ocu

pació anterior, presenta un significatiu increment —del 12,6 al
27,1 per cent— que és el reflex del fet que durant el període de
creixement econòmic —en termes d'atur registrat, fins després
de l'estiu del 1992— fou relativament fàcil trobar una primera
feina però que amb la recessió el nivell de contractació s'ha re
duït dràsticament.

La taxa d'atur registrat a Barcelona assoleix a final
de setembre el màxim dels darrers quatre anys, però roman
clarament per sota de la de Catalunya i d'Espanya.

Amb l'evolució de l'atur registrat de final de juny a final de
setembre i atès que l'augment de la població activa ha estat

molt més suau, la taxa d'atur registrat en aquests tres mesos ha
passat del 10,9 a un 11,1 per cent i ve a representar el màxim
dels darrers quatre anys. En efecte, ens hem de remuntar a se

tembre del 1989 per retrobar una taxa superior a aquest 11,1 per
cent.
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Contractacions registrades a Barcelona

91 1 1992

eslJ 3r. trimestre
1993

trimestre

( o

3r. tr. 1993/
2n. tr. 1993

anació (°/0)
3r. tr. 1993/

3r. tr. 1992

Altes demandes d'ocupació
Baixes demandes d'ocupació
Altes llocs de treball oferts

Contractes de treball registrats
- acollits a mesures de foment
- no acollits a mesures de foment

Distribució dels contractes

acollits a mesures de foment:
- Sectorial: Agricultura

Indústria
Construcció

Serveis

- Per sexes: Homes
Dones

51.324

49.341
2.854

90.839
39.439

51.400

235
7.191

2.287
29.726

20.818
18.621

48.052

44.161
2.440

91.868
29.908
61.960

30

4.130
779

24.969

14.466

15.442

63.316
58.211
1.394

65.540
26.609
38.931

67
3.784
629

22.129

13.384

13.225

Font:Dades de l'INEM facilitades per l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona.

70.065
69.247
1.279

68.880
23.378
45.502

10,7
19,0
-8,2

5,1
-12,1
16,9

45,8
56,8
-47,6

-25,0
-21,8
-26,6

Tanmateix, la comparació d'aquesta evolució amb la de la
província de Barcelona o la de Catalunya és favorable a la ciu
tat, tant perquè manté un diferencial de més de dos punts amb
la taxa provincial i de 1,6 punts amb la de Catalunya com per
què aquest diferencial s'ha ampliat en el tercer trimestre del
1993. En definitiva, que a Barcelona comença a frenar-se la des
trucció de llocs de treball mentre que els símptomes no són tan
clars -apartir de les variacions interanuals de l'atur registrat
per a la resta de Catalunya.
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Pel conjunt d'Espanya, en canvi, cal assenyalar que la taxa
d'atur registrat no ha augmentat en el tercer trimestre del 1993,
sinó que ha disminuït per segon trimestre consecutiu, per ituar
se en un 16,4 per cent. Tanmateix, continua encaramolt per so
bre de la de Catalunya i de Barcelona. Aquesta evolució positi
va es deu en gran part a efectes estacionals, ja que 1993 haurà
estat un bon any turístic.

Tot i aquestes petites notes d'esperança, com ja hem apuntat
anteriorment, cal mostrar-se extremadament caut per no caure

en l'optimisme de pensar que el punt d'inflexió que s'ha detec
tat -més tard o més d'hora segons els àmbits- es traduirà en

els propers mesos amb un canvi de tendència. En tot cas, les re
formes previstes en el mercat de treball, especialment en les
modalitats de contractació, podran contribuir a accelerar aquest
canvi incipient. Tanmateix, i si preveiem que entraran en vigor
nous contractes d'aprenentatge i que es donarà més importància
a la contractació a temps parcial i de relleu, no podem caure en

el poc rigor analític de considerar de la mateixa manera i a tots

els efectes tota la població ocupada. Segurament, caldran mati
sacions segons la tipologia del contracte.
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Índex de temes monogràfics publicats

Índex de temesmonogràfics publicats als números anteriors de Barcelona economia

8

9

8

9

o

iSarcelona econòmica O

Barcelona econòmica 1

Barcelona econòmica 2

Barcelona econòmica 3

Barcelona econòmica 4

Barcelona econòmica 5

Barcelona economia 6

Barcelona economia 7

Barcelona economia 8

Barcelona economia 9

Preu dels habitatges de nova planta (1984-87).
Població i canvis de residència (1981 i 1986).
Distribució sectorial de l'ocupació assalariada (1986).
Estructura de la població de Barcelona per edat i sexe (1986).
L'estructura territorial de Barcelona a partir del cadastre (1987).
Oferta de sòl i sostre industrial a la RMB (1988).
Valorsde repercussió del preu del sòl sobre els habitatges nous (1987-88).
Principals municipis de destinació dels emigrants suburbans de Barcelona (1984-87).
Una aproximació a l'estructura sècio-professional de Barcelona (1986).
Sector turístic i oferta hotelera (1988).
Oferta de sòl i sostre industrial a la regió metropolitana (1989).
Distribució sectorial de l'ocupació assalariada (1987).

Estimació de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona i municipis
metropolitans (1983 i 1985).
Evolució i oportunitats de futur de l'aeroport.
Mobilitat obligada per motiu de treball (1986).
Evolució demogràfica de les grans ciutats europees (1970-85).

Els serveis a les empreses a la regió metropolitana.
Anàlisi comparativa d'indicadors de consum entre Barcelona i grans ciutats europees.
Distribució per productes de la despesa comercialitzable (1980-81 i 1988).
Estructura de la població de Barcelona per edat i sexe.
Característiques qualitatives de la nova oferta residencial.

La Borsa i la plaça financera de Barcelona.
Barcelona: atractivitat i comerç.
Vila Olímpica del Poblenou. Descripció de les principals magnituds.
Tràfic del Port de Barcelona amb els 20 ports amb més moviment (1989).
Mesures de la contribució de l'activitat municipal a l'economia de la ciutat.
La construcció d'edificis d'oficines a l'Ebrample (1988-89).
Barcelona Centre Financer Europeu: una alternativa.
La nova oferta hotelera.
Característiques qualitatives de la nova oferta residencial.

La Fira de Barcelona en el context europeu: aproximació a un rànquing de fires.
L'any turístic a Barcelona. Perfils dels visitants segons la motivació de la visita.
Evolució de la població resident a la AMB.

Anàlisi estratègica de l'economia de Barcelona.
Algunes aportacions sobre política d'aigües a Catalunya.
Distribució sectorial de l'ocupació assalariada (1988).
El mercat del sòl industrial a l'àrea de Barcelona.
Dinàmica de la contractació laboral a Barcelona (1985-89).
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Índex de temes monogràfics publicats als números anteriors de Barcelona economia (c(mlinwicio)

9

9

9

9

9

3

Barcelona economia 10

Barcelona economia 11

Barcelona economia 12

Barcelona economia 13

Barcelona economia 14

Barcelona economia 15

Barcelona economia 16

Barcelona economia 17

Barcelona economia 18

Barcelona economia 19

Preferències dels compradors d'habitatge a Barcelona i el seu entorn.
Present i futur de les telecomunicacions a Barcelona.
Habitatges nous previstos en el trienni 1988-90.
Característiques qualitatives de la nova oferta residencial.
Tràfic del Port de Barcelona amb els 20 ports amb més moviment (1990).

Balança tecnològica i inversió estrangera a Catalunya. Una aproximació (1975-89).
El transport ferroviari de rodalia: Els FGC.
Distribució geogràfica de les conferències telefòniques (1989-90).
Preus dels habitatges, les places d'aparcament i les oficines de nova planta.
Evolució del preu dels habitatges al mercat secundari a Barcelona (1975-91).
Possibilitats d'implementar una política industrial a partir de la despesa de les SPM;
el cas de Barcelona.
Enquesta als excursionistes per motiu de negoci.
Evolució de la població resident a Barcelona (1975-1991).
Una proposta d'indicadors de qualitat de vida.
índex de capacitat econòmica familiar a Barcelona.
Evolució dels preus del mercat immobiliari a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Fluxos exteriors de les empreses amb centres d'activitat a Catalunya i seu social fora
de Catalunya.
El tràfic de mercaderia entre elPort de Barcelona i els principals ports amb què té
més moviment (1991).
Cens de vehicles segons tipologia i antiguitat (1990).
Evolució dels preus al mercat immobiliari.
Estructura de la població de Barcelona per edat i sexe (1981 i 1991).

Aproximació a l'evolució dels costos de construcció i dels preus de venda dels
habitatges a Barcelona (1960-91).
La construcció d'oficines a l'Eixample i l'impacte de les Àrees de Nova Centralitat.
Evolució dels preus al mercat immobiliari.

Elmercat de l'habitatge com a factor incentivador de l'emigració: el cas de Barcelona.

La distribució de mercaderies a Barcelona.

De ciutat a metròpoli.
Rendibilitat social de les Rondes de Barcelona.
Els nous espais verds de Barcelona.
Evolució dels preus al mercat immobiliari.
Evolució de la població resident.
Distribució sectorial de la població assalariada (1991).
Cens de vehicles segons tipologia i antiguitat (1991).

Els nous horitzons de la Fira de Barcelona.
Barcelona com a Centre Logístic: el paper estratègic del port.
La indústria farmacèutica catalana en el context mundial.
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