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PRESENTACIÓ

Presentem en aquest llibre d’una forma resumida el treball efectuat en el marc 
del “3r Congrés d’Economia i Empresa” per un important nombre d’acadè-
mics, de professionals de l’empresa, d’economistes i d’experts en diverses 
branques tecnològiques i àrees de coneixement. La seva lectura permet copsar 
la magnitud de la tasca que s’ha fet durant pràcticament un any i la importàn-
cia i oportunitat de les aportacions i conclusions que s’extreuen d’aquest tre-
ball. Crec, sincerament, que s’ha aconseguit l’objectiu que ens proposàvem 
quan vàrem impulsar des del Col·legi d’Economistes de Catalunya aquesta inici-
ativa, que no era altra que la de generar a la societat catalana un debat obert, 
rigorós i documentat sobre com afrontar els grans reptes econòmics, tecnolò-
gics, socials i mediambientals d’aquesta etapa de la nostra història.

Aquest enfocament entronca amb la pròpia tradició del Col·legi, quan l’any 
1979 va organitzar el primer Congrés per tractar la nova etapa derivada de la 
transició política i el 1988 va celebrar el segon amb la incorporació de l’Estat 
espanyol al Mercat Comú com a teló de fons.

En el curs d’aquest 3r Congrés s’han debatut 185 ponències i hi han participat 
prop de 400 experts, repartits en 13 eixos de treball, que han abastat pràctica-
ment tots els factors que incideixen en la nostra economia. Aquest llibre recull 
l’estructura del Congrés, conclusions de cadascun dels eixos, relació de ponèn-
cies i d’autors, de participants en general i abstracts de totes les contribucions 
acceptades, així com els resums que han elaborat els relators. Així posem a 
disposició de la societat catalana una informació que entenem molt útil en la 
definició de línies de treball que ens ajudin a avançar en l’objectiu d’aconseguir 
un model EFICIENT i EQUITATIU per a Catalunya.

Finalment, en nom de la Junta del Col·legi d’Economistes i del Comitè Organit-
zador del Congrés vull expressar el meu sincer agraïment a les persones i em-
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preses que l’han fet possible: presidents, vicepresidents, relators i integrants 
de cadascun dels 13 eixos de treball, els membres del Comitè Científic, els au-
tors que han presentat ponències, totes elles amb un alt nivell de qualitat, em-
preses que han participat en alguns dels eixos i conferenciants i panelistes dels 
actes de cloenda de cada eix. I, per acabar, especialment a totes les empreses 
que l’han patrocinat, de les quals voldria destacar i reconèixer la confiança de-
mostrada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya des del primer moment, 
quan, en un grau encara força difús del projecte, els vàrem demanar la seva 
participació.

Joan B. Casas 
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

President del Comitè Organitzador del 3r Congrés 
d’Economia i Empresa de Catalunya
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La proposta del Col·legi d’Economistes de Catalunya per col·laborar a l’Eix 4, 
titulat “Els mercats de Catalunya en el futur” ha estat il·lusionant i reptadora. 

Un primer repte era delimitar què s’entén per “mercat”, un concepte abstrac-
te que canvia en funció de l’enfoc que s’estigui donant. Un segon repte tenia a 
veure amb la definició de “futur” especialment en l’actual context econòmic, 
polític i social caracteritzat per una elevada volatilitat, incertesa i complexitat. 
Aquí, es va optar per fixar l’atenció en grans tendències globals,  entre d’altres, 
la revolució digital, la urbanització i les noves preferències del consumidor. Fi-
nalment, un tercer repte era adoptar un punt de vista el més ampli possible, 
recollint opinions no només acadèmiques, sinó també de la gent que cada dia 
s’enfronta als reptes dels mercats de futur. 

Arran d’aquests reptes, vam decidir estructurar l’Eix 4 en tres grans blocs: (i) 
tendències en mercats geogràfics, que inclou la visió més macroeconòmica, en 
la que buscava analitzar la situació competitiva de Catalunya, identificant els 
principals mercats d’exportació i inversió; (ii) tendències transversals, que 
adopta la mirada més estratègica i en la que es volia aprofundir en l’impacte a 
l’economia catalana de les noves lògiques globals; i (iii) tendències sectorials, 
que representa l’aproximació més microeconòmica, en la que aprofundíem en 
detall en sectors clau de l’economia catalana. Al voltant d’aquests blocs, l’eix 

D’esquerra a dreta, Daniel Quer (coordinador del congrés), Joan 
Tristany (relator de l’eix), Sofía Rodríguez (presidenta de l’eix), 
Joan B Casas (degà del Col·legi), Mateu Hernández (vice presi-
dent de l’eix) i Maurici Olivé (gerent del Col·legi).
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ha comptat amb un gran nombre de contribucions a través d’articles d’investi-
gació i de participació a les sessions-col·loqui amb empresaris i analistes.

Arribats a aquest punt, cal agrair la seva participació a tothom que ha realitzat 
alguna contribució i a tots els participants i assistents a l’acte que va tancar 
l’Eix i que es va celebrar a la seu del Col·legi el 2 de maig del 2018. Una menció 
especial mereix el Col·legi d’Economistes de Catalunya, per la seva disponibili-
tat i excel·lència en el suport proveït, i el coordinador del Congrés, el Sr. Daniel 
Quer, pels seus consells i la seva proximitat.

Sofía Rodríguez 
Mateu Hernández 

Joan Tristany
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RESUM I CONCLUSIONS

Sessió de presentació de conclusions

Data: 2 de maig 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa

Presentació: Sra. Sofía Rodríguez. Chief economist i subdirectora general de 
Banc Sabadell, presidenta de l’eix 4

Presentació de conclusions: Sr. Joan Tristany. Director general d’AMEC, rela-
tor de l’eix 4

Debat: “La urbanització al món com a factor de canvi dels mercats de futur: 
Barcelona com a plataforma” 
Sr. Joan Clos. Exdirector executiu d’ONU-Habitat i exalcalde de Barcelona 
Sr. Pablo Sarrias. CEO de Civiciti (JV Telefonica-Scytl) 
Sr. Albert Martínez Lacambra. CEO d’Agbar

Modera: Sr. Mateu Hernández. Director general de Barcelona Global,  
vicepresident de l’eix 4
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Sessió amb empreses exportadores

Data: 19 de març 
Lloc: Sala 4.3 del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la  
Placídia, 32.

Intervencions de:
Sra. Sofía Rodríguez, chief economist i subdirectora general de Banc Sabadell, 
presidenta de l’eix 4
Sr. Joan Tristany, director general d’AMEC, relator de l’eix 4
Sr. Mateu Hernández, director general de Barcelona Global i vicepresident de 
l’eix 4
Sr. Salvador Solà, director d’Estratègia i Exportació de Giró
Sr. Oriol Relats, director general de RELATS
Sr. Josep Bosch, director general de FIBRAN
Sr. Joaquim Boixareu, chief executive officer d’Irestal
Sr. Josu Ugarte, industry VP de Schneider Electric
Sr. Jaume Caballé, director general de Germans Boada
Sr. Jaume Alsina, responsable de negocis internacionals d’Encofrados 
J. Alsina
Sr. Marc Solè, CEO de Sensefields

Sessió sobre risc país

Data: 20 d’abril 
Lloc: Sala 4.3 del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Intervencions de:
Sra. Sofía Rodríguez, chief economist i subdirectora general de Banc 
 Sabadell, presidenta de l’eix 4
Sr. Joan Tristany, director general d’AMEC, relator de l’eix 4
Sra. Beatriz Reguero, COO State Account Business, CESCE 
Sr. Alex Gisbert, àrea de risc país, CaixaBank
Sra. Marta Jardiel, directora de Risc Financer, Països i Bancs de  
Banc Sabadell
Sr. Jordi Galimany, analista del Servei d’Estudis, que col·laborarà 
en l’extracció de conclusions de la sessió
Sr. Xavier Mendoza, ESADE, autor ponència “Tendencias en mercados geográ-
ficos desde el punto de vista de la implantación de las empresas”
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Sr. Ramon Xifré, professor i director d’investigació d’ESCI-UPF i  
investigador de l’IESE, autor ponència “Metodología de análisis del  
impacto del TTIP sobre la competencia y la competitividad.  
Una perspectiva catalana”
Sr. Antoni Fita, gerent d’intel·ligència corporativa, ACCIÓ, autor ponència “La 
intensidad exportadora de Catalunya y los mercados potenciales de futuro”
Sr. Francesc Raventós, membre del Comitè Organitzador del congrés
Sr. Juan Carlos Suari, catedràtic de la Universitat de Barcelona, comerç inter-
nacional, membre de la comissió de geopolítica del  
3r Congrés d’Economia i Empresa

Moderador / conductor: Sr. Josep Maria Vilarrubia, director d’Anàlisis  
Estratègic i Quantitatiu, Banc Sabadell

001-292 ponenciasEIX4.indd   13 24/07/2018   10:08:41



001-292 ponenciasEIX4.indd   14 24/07/2018   10:08:41



15

1. Objectius i metodologia de treball

L’objectiu principal de l’eix ha sigut identificar els mercats de futur per a les 
empreses catalanes amb una doble visió: 

a. La primera, de temporalitat, evitant defugir anàlisis d’oportunitat en el 
curt termini, intentant no condicionar la reflexió pels mercats de moda 
i, en definitiva, posant l’accent en un termini més ampli, amb la dificul-
tat que representa la incertesa i variabilitat de la conjuntura internacio-
nal.

b. La segona, d’abast, qüestionant el concepte mercat, per no limitar-lo a 
la concepció tradicional de mercat geogràfic, i incorporant un concepte 
més ampli com són els “nous mercats” que apareixen i es desenvolupa-
ran de forma rellevant fruit de tendències tecnològiques, demogràfi-
ques o socials a escala mundial.

Addicionalment a l’objectiu principal, se n’ha incorporat un de secundari que 
ha consistit a determinar i contrastar les metodologies emprades pels actors 
principals de la identificació i selecció de mercats de futur com són les empre-
ses i els analistes de centres d’estudis o prospectiva.

La metodologia de treball emprada ha sigut la de complementar el call for pa-
pers del Congrés, obert i públic, amb la sol·licitud de contribucions dirigides a 
garantir aquesta doble visió, i amb la realització de dues sessions de reflexió, 
una amb empresaris/executius d’empresa i l’altre amb analistes econòmics de 
mercats, que han conclòs amb els respectius documents de conclusions.

Addicionalment, i donada la interdependència de la temàtica de l’eix quatre 
amb altres eixos, s’han considerat també aquells treballs que, d’una forma o 
altra, contribueixen al debat sobre la internacionalització i els mercats de futur 
per a les empreses catalanes.
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2. D’on venim i on som

a. Base exportadora creixent i sòlida

Catalunya disposa d’un teixit empresarial competitiu i cada vega més internaci-
onalitzat. Es combina una bona situació amb una bona tendència. Les exporta-
cions catalanes han crescut de forma continuada des de 2010, suposant el 2017 
un nou rècord històric per setè any consecutiu.

Des de la crisi es succeeixen dues etapes en l’augment de l’exportació. Fins al 
2013 moltes empreses, davant la crisi, surten als mercats internacionals, la qual 
cosa fa que el nombre d’empreses exportadores creixi de forma sostinguda 
fins a arribar avui a superar les 49.000.

Moltes d’aquestes noves exportadores han mantingut la seva activitat interna-
cional i s’han convertit en exportadores regulars (exporten de forma continua-
da durant quatre anys consecutius) arribant gairebé al llindar de les 17.000.

Així doncs, el creixement de l’exportació catalana des de la crisi té un compo-
nent de marge extensiu (per augment d’empreses exportadores) fins al 2013, i 
un marge intensiu (per consolidació dels exportadors) a partir del 2013, la qual 
cosa reflecteix una sortida reforçada de la crisi des del punt de vista de la capa-
citat empresarial exportadora.

b. Millora estructural del saldo comercial

L’etapa expansiva que va de mitjan anys 90 fins al 2007, comporta importants 
desequilibris en la balança comercial de Catalunya amb la resta del món que es 
corregeixen en la posterior etapa de recessió i de lleugera recuperació que ens 
ha portat fins a l’actualitat. 

Les anàlisis economètriques determinen que els factors que expliquen l’ajust 
del saldo comercial català, al voltant del -6% del PIB, tenen fonamentalment 
caràcter estructural i no tant cíclic, la qual cosa determina una millor posició 
del sector exterior català per afrontar el futur.

Un d’aquests factors és el canvi en la pauta comercial exterior catalana, que ha 
passat a intensificar la seva orientació als mercats exteriors en detriment del 
comerç amb la resta de l’Estat.
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c.  La competitivitat internacional de l’economia catalana. Guanyem quota però 
no qualitat

L’anàlisi de la competitivitat exterior s’ha centrat en l’evolució de la quota de 
mercat del comerç mundial i en la “complexitat” de les exportacions catalanes.

Aquesta millora del saldo comercial, és considerada per molts com una millora 
de la competitivitat externa de l’economia catalana. Efectivament, després 
d’una pèrdua significativa de quota de les exportacions catalanes a principis del 
2000, en un entorn d’expansió comercial de les economies emergents, Catalu-
nya incrementa un 9,7% la seva quota mundial, passant del 0,41% el 2012 al 0,45% 
el 2016.

Quant al grau de complexitat dels béns exportats, s’analitza a partir del Pro-
duct Complexity Index, desenvolupat per acadèmics de Harvard i l’MIT, que de-
termina que un producte és complex quan uns pocs països el poden produir i 
exportar, i a més, aquests països exporten una gamma àmplia de productes.

En aquest sentit, tot i que les exportacions de Catalunya gaudeixen d’un grau 
elevat de complexitat, s’evidencia una disminució del grau de complexitat dels 
béns exportats en els darrers anys com a conseqüència de l’entrada de nous 
exportadors “menys complexos”, empesos per la manca de possibilitats en el 
mercat intern durant la crisi econòmica, i a una disminució en la intensitat inno-
vadora durant aquest mateix període.

La fortalesa del sector exterior català es veu validada també a partir de l’anàlisi 
dels efectes que el procés liberalitzador de les relacions comercials i d’inversió 
entre els Estats Units i la Unió Europea, TTIP, hagués generat en l’economia 
catalana, i que tot i que l’anàlisi és entre estats, l’eliminació de barreres tant 
aranzelàries com no aranzelàries, que tenen un equivalent d’un aranzel del 
25,4% per part dels EUA i d’un 21,5% per part de la UE, generaria un increment 
de les exportacions, sobretot en sectors avui especialment afectats com és 
l’important sector alimentari català.

d. Bon comportament, però més moderat, de les implantacions a l’exterior

Aquesta evolució força favorable en l’àmbit de l’exportació catalana des de la 
crisi, que ha arribat a representar un 33,8% del PIB el 2017, no ha tingut el ma-
teix dinamisme en l’àmbit de les implantacions a l’exterior, que tot i augmen-
tar, ho ha fet de forma més modesta.
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La inversió catalana a l’exterior té un grau de concentració elevat, ja que el 75% 
de l’estoc invertit en filials es focalitza en només 11 països del total de 95 en els 
quals tenen filials.

3. Mercats geogràfics i nous mercats per tendències globals

En un món més o menys pla des del punt de vista evolutiu, ens limitaríem a 
analitzar els mercats geogràfics a partir de factors com el creixement econò-
mic previst, la situació i evolució prevista de la governança, l’existència de 
competidors, la participació en les regles globals del comerç o els acords co-
mercials i d’inversió amb altres àrees o països.

Aquestes són variables fonamentals a considerar en les matrius tradicionals de 
selecció de mercats, però l’entorn global mundial genera una situació d’incer-
tesa de model econòmic i també en l’àmbit de la geopolítica.

N’és responsable una sortida de la crisi coincidint amb una nova revolució in-
dustrial, un nou paradigma empresarial fonamentat en l’economia col·laborati-
va i en el valor creixent dels ecosistemes en què es mouen les empreses, i amb 
una situació d’augment de desigualtats, sobretot en els països més desenvolu-
pats.

Això ha portat a identificar algunes tendències mundials que poden condicionar 
estructuralment el futur global que generaran riscos però també, sens dubte, 
oportunitats, algunes de les quals hem considerat en aquest eix com a “nous mer-
cats”.

Algunes d’aquestes tendències que analitzarem en el punt 6 d’aquest docu-
ment són: la transformació digital de la indústria, el procés mundial d’urbanit-
zació, amb un pes creixent de les ciutats, la transformació global del comerç 
local per l’efecte de la digitalització i l’auge del turisme, del qual Catalunya n’és 
un receptor de referència.

Malgrat que era també un objectiu poder disposar d’una anàlisi sobre les opor-
tunitats que generarà l’evolució de les tendències en un sector tan important a 
Catalunya com el sector salut, no s’ha aconseguit aquesta contribució, que cre-
iem cal tenir present a l’hora de fer prospectiva de nous mercats.
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Menció especial mereix la crisi sobre el concepte d’unitat territorial que es 
pren com a referència quan es parla de mercat geogràfic. Avui les empreses no 
tenen una concepció única de mercat, i aquesta depèn de les característiques 
del sector, el grau de concentració de la demanda, competidors, dimensió, etc. 
En definitiva, per a cada realitat empresarial es pot donar una definició particu-
lar. 

Hi ha un gran consens sobre el pes que van agafant les ciutats i caldrà fer un 
bon treball d’anàlisi considerant-les des de la perspectiva de mercat en un fu-
tur. No obstant, avui encara són poc rellevants des del punt de vista dels fac-
tors que condicionen les decisions d’exportació o d’inversió.

Aquests factors decisoris, sempre a partir de la identificació d’oportunitats, se-
gueixen sent l’entorn regulatori, judicial, financer i polític, en definitiva el risc 
país, i aquest depèn en un grau determinant dels països o estats i, de forma 
més moderada, d’altres unitats geogràfiques inferiors.

Les ciutats són mercat i demanda creixent però els elements que condicionen 
el comerç i la inversió estan, per terme general, en un pla territorial superior: 
l’estat. Aquesta és una visió compartida per les empreses i pels analistes.

4.   Com es determinen avui els mercats de futur: La visió empresarial i la 
dels analistes

a. L’empresarial:

La consciència de les empreses sobre l’increment de la incertesa en el panora-
ma internacional, que es corrobora per diferents indicadors d’incertesa d’orga-
nismes com el Banc Mundial o l’FMI, i amb un focus actual en la tendència pro-
teccionista, fan que aquestes posin èmfasi en la prospectiva.

No obstant, aquesta funció de prospectiva, en importància a l’alça, no existeix 
o no està sistematitzada en la gran majoria de les empreses. Les que la desen-
volupen ho fan principalment a través dels primers executius, directors gene-
rals o CEO, amb la participació, això sí, de persones dels equips que estan més 
propers als mercats internacionals o a l’estat de l’art quant a noves tecnologi-
es.
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I la forma més habitual d’operar és partir, i donar més rellevància, als aspectes 
més micros o particulars (oportunitats concretes de negoci) per anar escalant 
capes més sectorials a les quals dediquen els majors esforços econòmics i ex-
perts locals, per arribar posteriorment, i no sempre, a una anàlisi de l’entorn 
geopolític i econòmic del país. 

Destaquen la rellevància que aporten dos elements: l’experiència prèvia d’al-
tres empreses i la contractació d’estudis de mercat locals.

Fan major treball de prospectiva sobre mercats que sobre els efectes (oportu-
nitats) de les noves tendències globals. 

És un procés de baix a dalt i amb un horitzó mitjà de 3 a 5 anys. 

Aquesta situació general pot variar segons el tipus de sector/ producte i de la 
dimensió de l’empresa que sol determinar la seva capacitat corporativa. 

b. La dels analistes:

La visió dels analistes és coincident quant a la incertesa creixent. Aquests, 
però, consideren que les manifestacions polítiques de les incerteses tenen un 
origen fonamentalment econòmic, i en aquest context prenen especial relle-
vància les relacions institucionals (lobbies, oficines, fòrums...) per a l’obtenció 
d’informació dels mercats locals com a pilar fonamental per desenvolupar la 
funció de prospectiva.

Factors addicionals que condicionen el treball de prospectiva, segons els ana-
listes, són l’impacte de la digitalització, el cicle financer i les diferències cultu-
rals. I destaquen com a elements rellevants que els factors condicionants 
d’anàlisi de prospectiva són substancialment diferents en cas de voler expor-
tar o de voler invertir.

L’ús d’indicadors sintètics sobre atractivitat dels mercats com el Doing Bu-
siness, el Global Competitiveness Index, el Transparency International Ranking 
o altres, són molt ben valorats i considerats, però usats com a complement a la 
resta d’anàlisi, donada la seva dificultat per analitzar matisos específics.

Empresaris i analistes coincideixen que davant la incertesa cal prospectiva i fle-
xibilitat d’adaptació, reconeixent que no és el mateix la flexibilitat operativa 
que l’estratègica i que la prospectiva cal sistematitzar-la i invertir-hi.
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5. Atractivitat de mercats geogràfics per a les empreses catalanes

a. Exportació

S’ha analitzat si l’impuls exportador de Catalunya dels darrers anys està aprofi-
tant suficientment les noves dinàmiques dels mercats internacionals i identifi-
cant mercats amb potencial en els quals es pot treballar, i altres en els quals, 
tot i gaudir d’una posició forta, cal defensar-se i millorar.

A partir de l’anàlisi de l’índex d’intensitat de 9 regions i 120 països, i amb una 
comparativa de contrast amb països europeus de referència per a Catalunya es 
conclou que:

La llei de gravetat en el comerç internacional aplicada a l’índex d’intensitat ex-
portadora de Catalunya revela que la distància geogràfica i cultural és un factor 
rellevant en les relacions comercials catalanes. Destaquen avui la UE, la conca 
sud del Mediterrani i alguns països de Llatinoamèrica com a destins de l’expor-
tació catalana.

Comparant la intensitat exportadora amb els principals països europeus i al-
tres de dimensió similar a Catalunya, ens determina que, tot i tenir una bona 
posició tant a Europa com a Llatinoamèrica, hi ha un clar marge de millora als 
països Nòrdics i Bàltics, Rússia i països de l’entorn, al Brasil i a Mèxic.

Hi ha un clar repte de millora a l’Iran, EAU i es poden intensificar les exportaci-
ons als països amb majors perspectives de creixement i majors importadors de 
l’Àfrica Subsahariana, i en concret: Etiòpia, Kenia, Tanzània, Moçambic, Nigèria 
i Ghana.

Finalment, s’evidencia el retard exportador a Nord-Amèrica i Àsia, dues regions 
que concentren al voltant del 50% de la demanda mundial. En concret, el repte 
per a les empreses catalanes està als EUA i Canadà, Índia, Xina, Corea del Sud, 
Filipines, Tailàndia, Indonèsia, Vietnam, Malàisia i Bangladesh.

Hi ha una certa coincidència de l’anàlisi empírica amb l’opinió de les empreses, 
que identifiquen com a principals reptes de futur per a les empreses catalanes, 
i per aquest ordre, els següents mercats: EUA, Xina, Índia, Filipines, Mèxic i Ori-
ent Mitjà, amb un paper rellevant dels EAU. Hi afegeixen dos mercats de futur 
amb grans oportunitats però amb unes grans dificultats: Rússia i Japó.
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b. Inversió

Després d’una anàlisi detallada de l’evolució i la situació d’estoc de la Inversió 
Directa a l’Exterior de les empreses catalanes, es determinen els països d’opor-
tunitat per invertir a partir d’una exhaustiva i profunda anàlisi que pren en con-
sideració:

– L’exportació, la intensitat d’exportació i el potencial de millora de l’ex-
portació de les empreses catalanes, donat que la implantació és una fase 
posterior a l’exportació.

– La intensitat inversora, la classificació del país com a prioritari o especial 
per a les nostres Administracions per recolzar el finançament de la inver-
sió, l’evolució del PIB i la previsió de variació en el decenni 2015-2025 i, fi-
nalment, la governança i clima inversor a partir d’índexs com el Doing 
Business o altres sobre corrupció.

De l’anàlisi de 100 països que representen més del 95% de l’estoc mundial d’in-
versió, els resultats són:

i. Països en els quals a curt termini hi ha oportunitats i condicions favora-
bles per a la inversió de les empreses catalanes: Alemanya, destacant 
dos elements que van més enllà del propi mercat i que són la possibili-
tat d’abordar els mercats nòrdics des de la base alemanya, i l’accés a la 
seva tecnologia avançada i al seu sistema d’innovació, EUA, Xina, Índia, 
destacant les dificultats de l’entorn inversor, EAU, Israel i Sud-àfrica.

ii. Països en els quals a mig termini hi ha oportunitats i condicions favora-
bles per a la inversió de les empreses catalanes si es donen, en alguns 
casos, certes condicions, i que són: la República Txeca, país amb base 
industrial com a base productiva i logística per treballar el mercat rus, si 
es destensionen les relacions entre la UE i Rússia; Canadà amb l’ajut de 
la implantació del CETA, Egipte, Malàisia i Tailàndia.

iii. Països en els quals a llarg termini hi ha oportunitats i condicions favora-
bles per a la inversió de les empreses catalanes són: Austràlia, Filipines, 
Indonèsia, Vietnam, Aràbia Saudita i l’Iran.
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6.   Oportunitats que generen els nous mercats, per tendències globals, 
per a les empreses catalanes

a. La transformació digital de la indústria

En aquest àmbit es detecten oportunitats especialment en dues disciplines tecno-
lògiques: la nova economia de les dades i la indústria connectada o indústria 4.0.

i. El sector del big data.

Està ben representat a Catalunya amb més de 150 empreses, la majoria pi-
mes, i amb un volum global de negoci de 1.400M€. Aquestes empreses posse-
eixen agilitat de disseny i desenvolupament de solucions flexibles que reque-
reixen un coneixement expert i que els permet ocupar un nínxol de mercat 
molt atractiu i amb gran potencial de creixement. Aquestes perspectives po-
sitives venen reforçades per un ecosistema favorable que fomenta sinergies i 
col·laboració entre els diferents players a partir de l’estímul de l’emprenedo-
ria, esdeveniments tractors de primer ordre mundial com el Mobile World 
Congress o d’altres, i agents dinamitzadors específics com el Centre d’Excel-
lència Big Data de Barcelona, i per la disponibilitat del talent tecnològic ne-
cessari gràcies a una xarxa universitària que està en disposició de generar els 
perfils adequats.

ii. La indústria 4.0.

Es constata un rellevant grau de conscienciació per part de les empreses sobre 
la necessitat d’adoptar aquests canvis, però, majoritàriament no estan prou 
madures per adoptar de forma massiva i consistent els productes, serveis i mè-
todes de la I4.0. La manca de predisposició cap a la innovació es percep com la 
principal causa de l’alentiment de l’adopció d’aquesta tecnologia des de la 
perspectiva de la demanda catalana.

Des de l’òptica de l’oferta, la situació és diferent. S’identifiquen 365 empreses 
amb seu operativa a Catalunya proveïdores de serveis i productes I4.0, que ge-
neren una facturació superior als 1.200M€ i que donada la tendència mundial 
tenen una gran oportunitat si tendeixen a una especialització tecnològica, 
oferint solucions de forma àgil i eficient que abordin alguns dels següents rep-
tes tecnològics de futur: Aprenentatge automàtic, Internet dels Objectes, 
Blockchain, Robòtica Avançada, Wearables i Impressió 3D.
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b. Procés d’urbanització: Smart Cities i Wise Cities

El procés d’urbanització, junt amb els reptes del segle xxi (canvi climàtic, desi-
gualtat social, mobilitat, desenvolupament, participació, etc.) donen lloc a les 
Smart Cities o Ciutats intel·ligents, alhora que apareix una força que ens du cap 
les Wise Cities o Ciutats Sàvies.

El sector a Catalunya factura més de 30.000M€ i genera més de 100.000 llocs 
de treball. L’atractivitat de Barcelona i la seva reputació com a Smart són un 
motor important per al sector, que té bones oportunitats en aquesta nova ten-
dència.

El nou paradigma actual representa la major disrupció des de la primera Revo-
lució industrial i està deixant obsolet l’actual sistema capitalista, útil per crear 
riquesa, però incapaç d’interpretar les noves condicions sistèmiques impulsa-
des per les noves tecnologies exponencials, la consciència emergent del nou 
consumidor i la complexitat i velocitat del canvi. 

Aquest futur aterrador, ofereix també oportunitats per a Catalunya, país de-
senvolupat amb una economia del coneixement de forta base industrial i ex-
portadora, junt amb un sector serveis basat en l’explotació turística i la marca 
Barcelona, que ha d’adoptar una actitud proactiva no només per adaptar-se a 
aquesta realitat sinó per aprofitar les oportunitats.

Per tal de diferenciar-se com una economia creativa i avançada, capaç de do-
nar resposta als nous reptes i necessitats globals, i aprofitar aquestes noves 
oportunitats, cal seguir i implantar cinc estratègies:

– Tecnologia, sostenibilitat i glocalitat: desenvolupament de productes i 
serveis que integrin i interioritzin el criteri de sostenibilitat, creixement 
inclusiu i innovació social, i estratègies que s’enfoquin a l’optimització de 
processos de generació de valor entre ecosistemes urbans i no entre paï-
sos.

– Construcció de marques sostenibles i socialment responsables que con-
nectin amb el consumidor conscient que demana transparència, compro-
mís i implicació del fabricant, i adoptar noves formes de dissenyar, mer-
cadejar i distribuir productes i serveis.

–  Desenvolupament de noves organitzacions basades en sistemes de ges-
tió holística d’impacte per tal d’apoderar el talent, alinear valors i adop-
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tar un model d’innovació oberta.

– Implantació d’un nou sistema educatiu basat en la formació vocacional 
en el qual es desenvolupin els talents i habilitats naturals. Ocupació voca-
cional: reciclatge, formació continuada i treball de qualitat.

– Desenvolupar a ciutats catalanes projectes pilot de recerca d’iniciatives 
de les necessàries polítiques econòmiques predistributives com pot ser 
la Renda Bàsica Universal, com a experiència d’aprenentatge i desenvo-
lupament dels nous serveis.

c.  Nous patrons de consum i de compra

El nou consumidor, immers en els canvis i nous paradigmes globals, consumeix 
productes i serveis diferents i està canviant els seus hàbits de compra condicio-
nat pels nous models, fruit del comerç electrònic.

Hi ha una consciència i consens que el comerç urbà comporta moltes exter-
nalitats positives i que cal preservar-lo. El seu futur passa per la generació 
d’experiències positives per al comprador en el procés de compra. Els dife-
rents actors públics i privats de Catalunya del sector coincideixen que cal 
explorar la possibilitat d’implantació de models híbrids d’àrees comercials 
en què propietat, management i estratègia són independents i no hi ha 
control en les entrades de nous comerciants. Sembla que el repte és cen-
trar-se en la definició i implantació dels models amb una estreta col·labora-
ció publicoprivada.

Aquesta pot ser l’oportunitat del comerç a Catalunya, però la tendència dels 
nous patrons de consum i de compra són globals, i això condiciona i, per tant, 
pot generar oportunitats als fabricants de productes que venen en altres mer-
cats.

El repte és avaluar la diferenciació dels productes segons el canal de com-
pra, incorporant atributs que contribueixin a generar experiència en el pro-
cés de compra per a aquells productes que es comercialitzin a través 
d’APEU (Àrees de Promoció Econòmica Urbana) o BID (Business Improve-
ment Districts). 
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d. Turisme

Un sector tan rellevant a la nostra economia ha gaudit d’un excel·lent compor-
tament els darrers anys i això s’ha traduït, entre altres aspectes, en un aug-
ment de la rendibilitat del sector hoteler mesurat a partir de l’ingrés mitjà diari 
per habitació disponible (RevPAR).

Durant els anys de recessió a l’economia espanyola s’ha produït una compen-
sació a la contribució del RevPAR per part del turisme internacional, que ja ha 
començat a apuntar una contribució menor per dos fets: el Brexit i la devalua-
ció de la lliura, i la gradual disminució del “turisme prestat” per situacions geo-
polítiques en països competidors.

L’oportunitat o necessitat en aquest cas ens du a diversificar els mercats 
internacionals emissors de turistes, per anar compensant aquesta situació i 
que, juntament amb una millora del turisme interior, no castiguin el Re-
vPAR. 

7.  Conclusions

• Anàlisi del futur condicionat per una hiperincertesa percebuda, contras-
tada i sense perspectives que minori.

• S’amplia el concepte de mercat de visió clàssica geogràfica amb nous 
mercats impulsats per noves tendències globals.

• Importància rellevant i creixent de les ciutats, però els estats i regions 
tenen més pes a l’hora de la presa de decisions d’exportació i especial-
ment d’inversió.

• La prospectiva és una funció cada cop més necessària d’importància a 
l’alça però amb molt recorregut d’implantació a les organitzacions i de 
desenvolupament metodològic.

• Catalunya gaudeix d’una bona base de partida per afrontar els mercats 
geogràfics de futur:

– Exportació i base exportadora sòlida i creixent; millora estructural del 
saldo comercial; quota mundial de les exportacions creixent tot i un 
cert deteriorament de la qualitat de les exportacions i, finalment, bona 
posició i tendència de la inversió catalana a l’exterior.
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• Cal defensar aquesta posició i millorar-la en aquells mercats on s’identifi-
ca recorregut. Quins?

• Mercats d’exportació: molts països i a totes les àrees geogràfiques, però 
destaca el retard i alhora repte a Nord-Amèrica i especialment als EUA, i 
a l’Àsia, especialment a la Xina i l’Índia.

• Mercats d’inversió: 16 països identificats amb bones oportunitats, desta-
cant també els EUA i la Xina, i un país da la UE com Alemanya. Sorprèn la 
no aparició de cap país de Llatinoamèrica.

• Els canvis geopolítics exigeixen la diversificació dels mercats internacio-
nals del sector turístic, repte més assolible en l’actual entorn de major 
globalització.

• Nous patrons de consum i de compra mundials generen riscos però tam-
bé oportunitats en el desenvolupament de productes que contribueixin 
a la generació d’experiències en el procés de compra.

• Les oportunitats mundials que impulsa la tendència del big data i algunes 
especialitats de la indústria 4.0 poden ser captades per l’àmplia base 
d’empreses catalanes del sector, fonamentalment pimes, que actuen en 
un ecosistema molt favorable si aconsegueixen posar el focus en l’espe-
cialització de les solucions i l’agilitat de resposta.

• Les oportunitats de negoci a escala mundial generades per les Smart (In-
tel·ligents) Cities, condicionades i ampliades per la tendència cap a les 
Wise (Sàvies) Cities, seran un fet per la bona i àmplia base d’empreses 
existent, que gaudeixen de la contribució de la marca Barcelona, si 
s’aconsegueixen alguns reptes en l’àmbit de la innovació, l’educació, el 
màrqueting, la transformació organitzacional i es poden testar models 
predistributius a Catalunya. 
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L’AJUST DEL DÈFICIT EXTERIOR DE 
CATALUNYA: UNA INVESTIGACIÓ EMPÍRICA

Jordi Galimany, Eva Romero, Josep Mª Vilarrubia
Servei d’Estudis de Banc Sabadell.

Resum

L’ampliació del saldo comercial abans de la crisi financera internacional i el seu 
posterior tancament abrupte han estat característiques definitòries de l’evolució 
econòmica dels últims anys a Espanya i a Catalunya. Aquest document identifica el 
paper dels factors estructurals i cíclics en l’evolució del saldo comercial de Catalu-
nya. Els factors estructurals recullen característiques fonamentals de l’economia 
com ara factors demogràfics, l’estructura econòmica i el nivell de desenvolupament, 
mentre que els cíclics capten la situació conjuntural de l’economia pròpia i de la glo-
bal. La notable aportació dels factors estructurals en el procés de correcció del dèfi-
cit comercial apunta a una major sostenibilitat dels bons registres del saldo per 
compte corrent dels últims anys.

1. Introducció

L’etapa expansiva que van viure les economies catalana i espanyola entre l’any 
2000 i el 2007 va provocar l’acumulació d’importants desequilibris macroeco-
nòmics que s’han anat corregint progressivament durant els anys de crisi 
posteriors. Un dels desequilibris més representatius ha estat el saldo per comp-
te corrent espanyol, que des d’un dèficit de pràcticament el 10% del PIB el 2007, 
va registrar un superàvit proper al 2% el 2017. Aquesta correcció, de 12 punts 
percentuals, és molt notable, de fet sense precedents en la història del país o 
en altres països de característiques similars. En aquest context, també Catalu-
nya ha experimentat un comportament similar en la seva balança comercial.

Així, una qüestió important de cara al futur és si aquests superàvits tindran 
continuïtat o si és probable que reverteixin en els pròxims anys. Per respondre 
a aquesta qüestió, aquest document analitza la situació de la balança comerci-

Les opinions expressades en aquest document pertanyen únicament als autors i no reflec-
teixen la posició o l’opinió de Banc Sabadell.
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al de Catalunya i identifica si la millora del saldo comercial viscuda en els dar-
rers anys ha estat deguda a factors cíclics o estructurals. La predominança dels 
primers apuntaria cap a un nou deteriorament del saldo comercial a mesura 
que avanci l’expansió econòmica i es completi la recuperació en tots els aspec-
tes (com ara el mercat laboral). En canvi, si l’ajust s’ha basat en factors estruc-
turals, això podria ser un reflex de l’impacte positiu d’algunes de les reformes 
estructurals adoptades en els darrers anys.

Les relacions i intercanvis econòmics d’un país amb l’exterior queden regis-
trats a la balança per compte corrent. Aquesta variable, per tant, mostra si un 
país en el seu conjunt és deficitari (és a dir, s’endeuta amb la resta del món) o 
excedentari (finança altres països). Dins de la balança per compte corrent, la 
partida habitualment amb més pes és la balança comercial, que mostra la dife-
rència entre les exportacions i les importacions de béns d’un país.

Com es pot veure en el gràfic 1 per al cas espanyol, la balança comercial és el 
component amb més rellevància per entendre l’evolució de la balança per 
compte corrent en les últimes dècades.

Gràfic 1. Balança per compte corrent i balança comercial d’Espanya  
(% del PIB)

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

Balança per compte corrent Balança comercial

Font: Banc d’Espanya.
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Per al cas de Catalunya, malauradament, les dades necessàries per al càlcul 
de la balança per compte corrent no es troben disponibles, ja que requeri-
ria una territorialització dels fluxos internacionals d’inversió, capital i trans-
ferències corrents, a més a més de les exportacions i importacions de ser-
veis. Aquestes dades no estan, en la mesura del nostre coneixement, 
disponibles i això ens ha portat a utilitzar el saldo comercial com una apro-
ximació de la balança per compte corrent. Aquesta és una bona aproxima-
ció en la mesura que el saldo de béns representa una part molt important 
del compte corrent i, de fet, n’explica al voltant del 90% de la seva variació. 
El gràfic 2 mostra la sèrie de saldo comercial per a Catalunya respecte a la 
resta del món i incloent també els fluxos interregionals amb la restat de 
l’Estat.

Gràfic 2. Balança comercial de Catalunya (% del PIB)
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Fonts: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i C-intereg.

La resta del document està estructurat com segueix. La secció 2 fa una breu 
revisió de la literatura acadèmica relacionada per tal de contextualitzar l’actual 
contribució. La secció 3 descriu les dades, les seves limitacions i l’estratègia 
empírica seguida. A continuació, la secció 4 presenta els resultats tant econo-
mètrics com analítics corresponents al saldo comercial amb tercers països, 
mentre que a la secció 5 es realitza una extensió i s’analitza el saldo comercial 
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de Catalunya incloent els fluxos amb la resta d’Espanya. Finalment, la secció 6 
presenta les conclusions i algunes preguntes obertes.

2. Revisió de la literatura

Hi ha una extensa literatura acadèmica que analitza la dinàmica i els factors 
explicatius de les balances per compte corrent. La majoria d’articles es basen 
en la metodologia de l’External Balance Assessment (EBA), desenvolupada per 
l’FMI (Phillips et al., 2013). Aquesta metodologia identifica un conjunt de varia-
bles que, des d’una perspectiva de la teoria macroeconòmica, determinen 
l’evolució de la balança per compte corrent i el tipus de canvi real efectiu. Les 
variables utilitzades tenen una naturalesa tant econòmica (output gap i saldo 
fiscal), com financera (preus de matèries primeres i indicadors de risc global), 
com demogràfica.

A partir d’aquest marc general, molts articles elaboren aplicacions per a casos 
particulars. En els últims anys s’ha utilitzat especialment per a l’anàlisi de la ba-
lança per compte corrent dels països deutors del sud d’Europa després de la 
recent crisi econòmica. Per al cas d’Espanya destaquen, per una banda, articles 
com els de Tressel i Wang (2014), del BCE (2014) o de la Comissió Europea 
(2014). Tressel i Wang (2014) utilitza les dades facilitades per l’FMI en el marc 
de l’EBA i, a través de mètodes d’estimació de dades de panell, acaba determi-
nant que només un 27% de l’ajust per compte corrent d’Espanya fins a 2012 es 
deu a factors cíclics. El document del BCE (2014) i el de la Comissió Europea 
(2014) també arriben a uns resultats similars.

En contraposició es troba el document de Moral-Benito i Viani (2017). Partint 
també de la metodologia i dades de l’EBA de l’FMI, i amb un horitzó temporal 
més ampli (fins a 2015), aquests autors realitzen regressions permetent que 
els coeficients de les estimacions de panell puguin variar entre països, amb la 
qual cosa justifiquen un millor ajust de la seva estimació. Aquests autors con-
clouen que el pes dels factors cíclics és bastant superior, ja que arribarien a 
explicar fins al 60% de l’ajust de la balança per compte corrent d’Espanya en-
tre 2008 i 2015, mentre que el 40% restant es deuria a factors estructurals o 
permanents.
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3. Descripció de les dades i estratègia empírica

L’aportació d’aquest article consisteix en la implementació d’aquesta metodo-
logia per al cas concret de Catalunya. Com s’ha comentat a la introducció, la 
principal limitació del document es troba en la disponibilitat de les dades per a 
Catalunya. La primera i més important és la falta de dades estadístiques de la 
balança per compte corrent catalana, que se supleix utilitzant les dades de la 
balança comercial. Una segona limitació és el reduït horitzó temporal de què 
es disposa ja que la sèrie de saldo comercial de Catalunya només té el seu inici 
l’any 1995. L’ús de dades anuals com en altres estudis de referència a la litera-
tura acadèmica, que exploten la dimensió internacional de les dades, impediria 
el tractament estadístic. Així doncs, s’ha optat per utilitzar una freqüència tri-
mestral de les dades, la qual cosa permet disposar d’un major número d’obser-
vacions.

Un altre repte en la interpretació i extrapolació dels resultats és que l’espai 
temporal considerat només inclou un cicle econòmic complet, és a dir l’etapa 
expansiva viscuda des de mitjan anys 1990 fins al 2007 i el període recessiu i de 
lleugera recuperació en què ens hem trobat d’ençà. Finalment, en alguns casos 
no es disposa de dades referides a Catalunya, com per exemple el saldo fiscal, 
la qual cosa representa una dificultat afegida.

Així doncs, a més de la variable dependent que és el saldo comercial com a per-
centatge del PIB obtingut del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, 
el document utilitza les següents dades com a factors explicatius de la balança 
comercial:

• Output gap de Catalunya, obtingut aplicant un filtre de Hodrick-Prescott 
(lambda=100) a les dades de PIB regional de De la Fuente (2017).

• Preu del petroli, en termes de dòlars corrents per barril de Brent, obtin-
gut de Bloomberg.

• Participació dels costos laborals al PIB, com a aproximació dels costos 
laborals unitaris, obtinguda de De la Fuente (2017).

• L’índex VIX de volatilitat implícita de l’índex borsari S&P 500, obtingut de 
Bloomberg.

• Tipus d’interès reals a llarg termini, calculats com la rendibilitat del deu-
te públic espanyol a 10 anys, deflactada amb el deflactor del PIB d’Espa-
nya, obtinguda de Bloomberg.
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• Variació interanual del crèdit al sector privat obtinguda del Banc d’Espa-
nya.

El preu del petroli, la participació dels costos laborals al PIB i l’índex VIX s’han 
incorporat a l’estimació economètrica en termes de desviació respecte a la 
seva mitjana. Això és degut a què a l’hora de calcular les contribucions de cada 
variable al saldo comercial, utilitzar variables que puguin adoptar valors tant 
positius com negatius en facilita la interpretació.

En l’anàlisi dels determinants del saldo comercial de Catalunya també s’han 
considerat altres variables que apareixen en articles acadèmics, com ara la rà-
tio de dependència d’edat avançada (població superior als 65 anys entre la po-
blació de 30 a 64 anys), un índex de competitivitat-preu o el PIB per capita, 
però s’han descartat del model final per la seva poca significació o per la falta 
de profunditat històrica. Tampoc s’ha inclòs el saldo fiscal perquè no es troba 
disponible per al cas de Catalunya, malgrat que és una variable que forma part 
de diferents models en la literatura acadèmica.

Donat que l’objectiu és destriar la contribució de factors cíclics dels estructu-
rals, un altre pas en l’anàlisi ha estat la classificació d’aquestes variables entre 
aquestes dues categories. Aquesta classificació ha estat feta en base al criteri 
propi i el resultat es mostra a la taula 1.

Taula 1. Variables considerades en l’article

Variables cícliques Variables estructurals

Variables  
finalment incloses

· Output gap
· Preu del petroli
· VIX
·  Tipus d’interès reals a llarg 

termini

· Costos laborals al PIB
·  Variació interanual del crèdit al 

sector privat

Variables  
descartades

· PIB per capita
· Índex de competitivitat-preu
·  Ràtio de dependència d’edat 

avançada
· Saldo públic
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Taula 2. Principals paràmetres estadístics descriptius de les variables 
utilitzades

Mitjana Desviació 
estàndard

Mínim Màxim

Saldo comercial agregat  
(% del PIB)

2,88 3,57 -4,92 8,99

Saldo comercial amb tercers païso  
(% del PIB)

-9,57 3,30 -15,99 -3,70

Output gap  
(% del PIB)

-0,08 2,60 -5,11 5,43

Preu del petroli 
(dòlars corrents per barril de Brent)

54,42 34,71 11,50 122,95

VIX (índex) 20,37 7,62 11,03 58,74

Tipus d’interès reals a llarg termini (%) 2,42 2,19 -0,93 7,78

Participació dels costos laborals al PIB 
(% del PIB)

0,63 0,02 0,60 0,66

Crèdit al sector privat 
(% variació interanual)

8,04 10,89 -13,12 25,00

El model empíric que s’estima és el següent:

en què SCt representa el saldo comercial de Catalunya en proporció del PIB que 
es pot definir en relació amb la resta del món (veure secció 4) o, en sentit més 
ampli, incloent també els fluxos interregionals amb la resta d’Espanya (veure 
secció 5). La distinció entre ambdós saldos pot ser útil, ja que com es mostra 
en el següent gràfic, el destí de les exportacions de Catalunya ha anat canviant 
de forma constant en els últims anys. Així, les exportacions a la resta d’Espa-
nya han perdut pes a favor de les exportacions a la resta del món.
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Gràfic 3. Exportacions de béns de Catalunya, segons el seu destí (% del total)
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Fonts: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i C-intereg.

Entre les variables explicatives, el vector xt,E recull factors estructurals, xt,C és el 
vector de factors cíclics i єt és l’error de l’estimació. Per millorar l’ajust del mo-
del s’inclou un component autoregressiu de primer ordre. L’estimació es realit-
za pel mètode dels mínims quadrats ordinaris.

4. Resultats per al saldo comercial de Catalunya amb tercers països

Aquesta secció presenta els resultats de l’estimació dels fluxos comercials de 
Catalunya amb l’exterior, és a dir, excloent el fluxos interterritorials amb la res-
ta d’autonomies d’Espanya.

4.1. Resultats economètrics

La taula 3 presenta els resultats de l’estimació dels determinants de la balança 
comercial de Catalunya respecte a la resta del món.
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Taula 3. Resultats economètrics de la regressió  
sobre el saldo comercial de Catalunya  

amb tercers països

Coeficient  
(error estàndard)

Component autoregressiu 0,4037***  
(0,1010)

Output gap -0,1561** 
 (0,0744)

Tipus d’interès reals a llarg termini (lag 4 trimestres) 0,2480**  
(0,0964)

Preu del petroli -0,0156** 
 (0,0059)

Crèdit al sector privat -0,1040*** 
 (0,0278)

Participació costos laborals al PIB -27,1416** 
 (12,7814)

Índex VIX 0,0360**  
(0,0177)

Constant -5,5882***  
(0,9837)

R2 92,2%

Estadístic F (valor p) 134,46 (0,000)

Nota: ***, ** i * indiquen significació a l’1%, 5% i 10%, respectivament.

Un primer resultat és la importància estadística del component autoregressiu 
del model que explica una bona part de la variància de la variable dependent. 
Des del punt de vista econòmic, no obstant, la importància és relativament re-
duïda ja que el coeficient estimat implicaria que un shock sobre el saldo comer-
cial s’hauria esvaït a menys d’un 5% de l’impacte original al cap de quatre tri-
mestres i és totalment negligible al cap de dos anys.

La resta de variables presenten els signes esperats segons la teoria econòmica 
i, a més a més, són significatives als nivells estàndards de significació. Pel que 
fa a les variables cícliques, una ampliació de l’output gap està associada amb 
un deteriorament del saldo comercial. Aquest fet és consistent amb el fet que 
períodes recessius presenten una demanda domèstica dèbil que també es re-
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flecteix en una caiguda de les importacions, la qual cosa suposa un impuls a 
l’alça pel saldo comercial. Econòmicament, un augment d’un punt percentual 
de l’output gap representa una caiguda del saldo comercial de 0,16 punts de 
PIB.

El coeficient associat al preu del petroli mostra un signe negatiu, ja que un aug-
ment del preu suposa un augment del dèficit comercial, una relació pràctica-
ment mecànica en economies importadores d’aquesta matèria primera com 
ara l’espanyola i la catalana. Els tipus d’interès reals contribueixen positiva-
ment al saldo comercial, assenyalant que una major facilitat per endeutar-se 
respecte de l’exterior afavoreix l’expansió del dèficit comercial. Cal especificar 
que aquesta variable s’ha incorporat a la regressió amb un lag de quatre perío-
des, per tenir en compte l’efecte retardat que la política monetària té sobre les 
variables reals. El lag òptim per a aquesta variable s’ha escollit mitjançant crite-
ris estadístics estàndard, com el test d’informació d’Akaike. Per últim, l’índex 
VIX entra de forma significativa i amb un signe positiu. Això reflecteix la impor-
tància de les condicions financeres globals per entendre l’evolució del saldo 
exterior de Catalunya.

Pel que fa als factors estructurals, per una banda hi trobem la participació 
dels costos laborals al PIB, amb signe negatiu. Un creixement dels costos la-
borals denota una major capacitat de consum i, per tant, d’importacions, la 
qual cosa perjudica el saldo comercial. Així mateix, un creixement del crèdit 
al sector privat també té les mateixes conseqüències. Aquest factor, amb 
una notable rellevància explicativa, ha estat considerat estructural donada 
l’evidència presentada en diversos articles del BIS (Borio, 2012, entre d’al-
tres) sobre l’existència de cicles financers de baixa freqüència relacionats 
amb els processos d’endeutament i desendeutament dels agents econò-
mics.

La regressió té una bondat d’ajust elevada (R2 ajustada del 92%) i és robusta a 
tests d’autocorrelació en els residus i d’heteroscedasticitat, així com de multi-
col·linealitat de les variables explicatives. El següent gràfic mostra el bon ajust 
de l’estimació del model amb la sèrie de saldo comercial.
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Gràfic 4. Saldo comercial de Catalunya respecte de la resta del món: real i 
estimat (% del PIB)
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4.2. Descomposició entre ajust cíclic i estructural

Una vegada obtinguts els coeficients es poden calcular les contribucions de les 
parts cícliques i estructurals a l’evolució del saldo comercial.

El gràfic 5 mostra aquesta descomposició per al conjunt del període estimat i 
confirma la gran importància dels factors estructurals per explicar l’existència 
d’un dèficit exterior de l’economia catalana. No obstant, també cal ressaltar 
que el saldo estructural sembla presentar una tendència de reducció durant el 
període analitzat.
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Gràfic 5. Descomposició del saldo comercial de Catalunya respecte de la 
resta del món (% del PIB)
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Tal com es pot apreciar al gràfic 5, el saldo comercial real experimenta una for-
ta correcció entre 2007 i 2016, d’uns 9 punts percentuals del PIB. Això coinci-
deix amb la continuïtat en la reducció del component estructural, però també 
amb un canvi de signe del component cíclic, que abandona les posicions defici-
tàries màximes que havia assolit el 2008 i se situa en terreny positiu fins a mit-
jans de 2016. Resulta significativa l’entrada en negatiu del component cíclic es-
timat del saldo comercial en els dos darrers trimestres de 2016 en un context 
de major puixança econòmica.

Tal com mostra el gràfic 6, aquesta correcció de 9 p.p. s’ha produït gràcies a la 
contribució d’ambdós factors, tot i que la del component estructural, del vol-
tant del 70%, és notablement superior a l’ajust impulsat pel deteriorament del 
cicle (c. 15%), tant domèstic com internacional. La resta de l’ajust, al voltant 
d’un 15% correspon al residu del model.
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Gràfic 6. Descomposició de la variació acumulada del saldo comercial de 
Catalunya respecte de la resta del món (% del PIB)

Panell A:  Contribució acumulada de cada component, en punts percentuals de 
PIB

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Component cíclic Component estructural Component residual
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La contribució del component estructural que trobem és, doncs, molt superior 
als resultats d’altres articles de la literatura acadèmica recent aplicats a Espa-
nya o altres països del sud d’Europa. Però, de fet, si posem la vista en el mo-
ment abans de l’inici de la recuperació actual, l’any 2014, el component cíclic 
tenia un pes més important en la correcció del saldo comercial, superior al 30%. 
Aquest resultat es troba més en línia amb altres resultats de la literatura acadè-
mica.

És concretament en els últims anys, a partir de 2015, quan la recuperació eco-
nòmica ha començat a guanyar impuls, que el component cíclic ha perdut pro-
gressivament rellevància. Això té cert sentit, ja que en la mesura que el saldo 
comercial no ha empitjorat en els últims anys i que, en canvi, l’economia es 
troba en una fase alcista del cicle econòmic, el que això denota és que l’actual 
saldo comercial té un component molt més estructural. De no ser així, s’hauria 
hagut d’observar un empitjorament en aquests últims anys del saldo comerci-
al. El gràfic següent confirma aquesta intuïció. Es pot apreciar com el saldo co-
mercial estructural ha anat millorant des de 2007 i que actualment es troba en 
uns nivells lleugerament superiors al saldo comercial real.

Gràfic 7. Saldo comercial real i estructural de Catalunya respecte de la resta 
del món (% del PIB)
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5. Resultats del saldo comercial agregat de Catalunya

Aquesta secció recull els resultats del model explicatiu del saldo comercial 
agregat de Catalunya, és a dir, aquell que inclou tant els fluxos comercials amb 
la resta del món com amb la resta d’Espanya (comerç interregional). El model 
s’ha hagut de modificar per adaptar-se a la nova variable dependent. En primer 
lloc, s’ha inclòs una tendència per recollir un “efecte globalització” que ha pro-
vocat que, en el període considerat, les exportacions de Catalunya progressi-
vament canviessin de forma estructural el seu destí (gràfic 3), i que el saldo 
comercial de Catalunya amb la resta d’Espanya tingués també una tendència 
estructural a la baixa (gràfic 8).

Gràfic 8. Saldo comercial de Catalunya amb la resta d’Espanya (% del PIB)
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En segon lloc, s’han exclòs de la regressió l’índex VIX i la participació dels cos-
tos laborals al PIB. Ambdues variables perdien significació en incloure els flu-
xos comercials amb la resta d’Espanya, ja que ara la variable dependent es 
mostra menys afectada per condicions financeres globals (VIX) i per indicadors 
de competitivitat, molt semblants entre Catalunya i Espanya.
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5.1. Resultats economètrics

La taula 4 presenta els resultats de l’estimació dels determinants de la balança 
comercial agregada de Catalunya.

Taula 4. Resultats economètrics de la regressió sobre el saldo comercial de 
Catalunya respecte a tercers països i la resta d’Espanya

Coeficient (error estàndard)

Component autoregressiu 0,2551** (0,1215)

Tendència -0,0796*** (0,0212)

Output gap -0,2221** (0,0969)

Tipus d’interès reals a llarg termini (lag 4 trimestres) 0,1870* (0,1114)

Preu del petroli -0,0284*** (0,0081)

Crèdit al sector privat -0,1676*** (0,0419)

Constant 6,6012*** (1,6611)

R2 87,0%

Estadístic F (valor p) 89,32 (0,000)

Nota: ***, ** i * indiquen significació a l’1%, 5% i 10%, respectivament.

Com en el cas del saldo comercial de Catalunya respecte a la resta del món, el 
component autoregressiu del model segueix essent significatiu, malgrat per-
dre rellevància estadística. Igual que en el cas anterior, des del punt de vista 
econòmic, la importància segueix essent reduïda.

La resta de variables presenten els signes esperats segons la teoria econòmica 
i, a més a més, són significatives als nivells estàndard de significació. Els coefici-
ents estimats no difereixen excessivament dels estimats en l’anterior regres-
sió, la qual cosa reforça els resultats obtinguts.

La regressió té una bondat de l’ajust notable (R2 ajustada del 87%) i també és 
robusta a tests d’autocorrelació en els residus i d’heteroscedasticitat, com de 
multicol·linealitat en les variables explicatives. El gràfic següent mostra el bon 
ajust de la predicció del model amb la sèrie de saldo comercial agregat de Cata-
lunya.
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Gràfic 9. Saldo comercial agregat de Catalunya, real i estimat (% del PIB)
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5.2. Descomposició entre ajust cíclic i estructural

En aquesta secció es calculen les contribucions de les parts cícliques i estructu-
rals en el cas del saldo comercial agregat de Catalunya.

Gràfic 10. Descomposició del saldo comercial agregat de Catalunya  
(% del PIB)
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Com mostra el gràfic 10, la correcció del saldo comercial agregat de Catalunya 
és molt menor, de poc més de 4 punts percentuals de PIB. Això és degut a la 
progressiva caiguda del saldo comercial de Catalunya amb la resta d’Espanya, 
que es pot apreciar al gràfic 8. La contribució d’ambdós components, cíclic i 
estructural, a la correcció segueix sent positiva en aquest cas, tot i que molt 
més equilibrada. Com mostra el gràfic 11, la contribució de tots dos compo-
nents s’ha mantingut oscil·lant a l’entorn del 50%. La major contribució del 
component cíclic pot ser deguda a la inclusió d’una tendència estructural a la 
baixa, la qual cosa obligaria els factors cíclics a augmentar la seva contribució 
per justificar l’ajust del saldo comercial a partir de 2007. Tanmateix, igual que 
en el cas del saldo comercial de Catalunya respecte a la resta del món, cal as-
senyalar que el component cíclic també ha perdut pes en els últims trimes-
tres.

Gràfic 11. Descomposició de la variació acumulada del saldo comercial 
agregat de Catalunya (% del PIB)

Panell A:  Contribució acumulada de cada component, en punts percentuals de 
PIB
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Panell B:  Contribució acumulada de cada component, en percentatge del total 
de la variància explicada per al model
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Gràfic 12. Saldo comercial agregat de Catalunya, real i estructural (% del PIB)
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Els resultats obtinguts en aquest apartat no són completament comparables 
amb altres estudis empírics, per la inclusió de fluxos comercials intraestatals.

En aquest apartat, s’ha d’admetre que la inclusió d’una tendència lineal com a 
variable explicativa és útil per al període analitzat, però no és òptima des d’un 
punt de vista econòmic. Queda marge, doncs, per a futures contribucions que 
intentin explicar i estimar els determinants dels fluxos comercials entre regi-
ons d’un mateix estat.

6. Conclusions

L’evolució de la balança per compte corrent d’Espanya és un dels desequilibris 
econòmics més característics del país en l’etapa expansiva de principis 
d’aquest segle i la seva correcció posterior ha estat significativa. En el cas de 
Catalunya, el seu saldo comercial respecte a la resta del món ha experimentat 
una evolució similar. Aquest article pretén mesurar fins a quin punt la correcció 
del saldo comercial català ha estat estructural o vinculada al cicle econòmic. Els 
resultats economètrics demostren que gran part de l’ajust ha tingut un caràc-
ter estructural, en línia amb resultats d’altres articles per al cas d’Espanya. A 
més, en els últims anys el saldo comercial de Catalunya respecte a la resta del 
món no ha empitjorat amb la recuperació econòmica, la qual cosa ha contribuït 
a millorar el component estructural. Així, l’actual saldo comercial català (al vol-
tant del -6% del PIB) s’equipara amb el saldo comercial estructural que es deri-
va del model.

En una extensió de l’article, es pretén realitzar una anàlisi similar incloent els 
fluxos comercials entre Catalunya i la resta d’Espanya. Els resultats del nostre 
document apunten a la importància de considerar el canvi en la pauta comerci-
al exterior catalana, que ha passat a orientar-se més als mercats globals que a 
la resta d’Espanya. Això obre la porta a futures contribucions que es focalitzin 
en els determinants empírics dels fluxos comercials entre les diferents Comuni-
tats Autònomes.
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Abstract

Catalunya presenta un teixit empresarial competitiu i una economia internacionalit-
zada, com mostra el fet que l’economia catalana està assolint xifres de rècord histò-
ric, tant en volum d’exportacions com en nombre d’empreses exportadores regu-
lars. Tanmateix, cal veure si, malgrat aquest impuls exportador, Catalunya està 
aprofitant suficientment les noves dinàmiques dels mercats internacionals per tal 
que el ritme creixent de les exportacions experimentat els darrers anys no es vegi 
frenat en els propers. Amb aquest objectiu, aquest treball calcula i analitza l’índex 
d’intensitat exportadora de Catalunya per a 9 regions mundials i 120 països, fent una 
comparativa de contrast amb països europeus de referència, i conclou amb una re-
comanació de mercats amb necessitat de major presència exportadora.

Introducció

Catalunya és una economia oberta al món com ho demostra el fet que el grau 
d’obertura és superior al de la mitjana de la UE i de països de dimensió similar a 
Catalunya com Finlàndia o Dinamarca.

La crisi econòmica del 2008 ha incentivat que un major nombre d’empreses 
catalanes s’obrissin als mercats exteriors com a conseqüència de la caiguda de 
la demanda interna. Aquesta crisi ha servit per canviar l’actitud i mentalitat de 
les empreses catalanes i veure l’activitat internacional com una activitat regu-
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lar i no com una activitat substitutiva d’una caiguda del mercat intern.

Resultat d’aquest impuls d’internacionalització de l’economia catalana, tant 
les exportacions com el nombre d’empreses exportadores regulars catalanes 
(aquelles empreses que han exportat de manera consecutiva els últims quatre 
anys) han assolit xifres de rècord històric en els últims anys, reforçant el lide-
ratge de Catalunya dins el conjunt de l’Estat espanyol i accentuant la competiti-
vitat i la internacionalització de l’economia catalana.

Tanmateix, cal veure si Catalunya, malgrat aquest impuls exportador dels dar-
rers anys, està aprofitant suficientment les noves dinàmiques dels mercats in-
ternacionals presents i futures o si, per contra, ha de millorar la seva posició 
exportadora en aquelles regions i països que estan impulsant la demanda mun-
dial. Donar resposta a aquesta qüestió és cabdal per tal que el ritme creixent 
de les exportacions experimentat els darrers anys no es vegi frenat en els pro-
pers i les empreses catalanes continuïn avançant en el seu procés d’expansió 
internacional.

En aquest sentit, un dels indicadors més emprats per avaluar la posició expor-
tadora i la intensitat de les relacions comercials d’un país amb altres mercats és 
l’índex d’intensitat comercial o exportadora. Aquest índex, definit com la ràtio 
entre la proporció de les exportacions d’un país cap a una destinació i la pro-
porció de les exportacions mundials en aquella mateixa destinació, permet de-
terminar si un país exporta més o menys a una destinació en comparació amb 
l’exportació mundial en aquella mateixa destinació. És a dir, indica si les relaci-
ons comercials d’un país amb un mercat determinat estan en línia amb la mitja-
na mundial, són més intenses o, pel contrari, són menys intenses.

Addicionalment, l’índex d’intensitat comercial permet contrastar la hipòtesi 
sobre la rellevància de la llei de gravetat en el comerç internacional, ja que és 
d’esperar que les relacions comercials siguin més intenses amb aquells mer-
cats més propers geogràficament i culturalment.

El present estudi té per objecte calcular i analitzar l’índex d’intensitat exporta-
dora de Catalunya per tal d’aprofundir en el grau d’intensitat de les exportaci-
ons de Catalunya a aquelles regions i països de major demanda mundial i crei-
xement futur, i comprovar si les empreses catalanes estan aprofitant les 
oportunitats que ofereixen els mercats internacionals o si, per contra, hi ha 
marge de millora i és necessària una major presència exportadora en determi-
nats països. Per contrastar aquest potencial marge de millora s’efectua una 
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anàlisi comparativa amb els principals països de referència europeus que, a 
banda de tenir estructures econòmiques similars, permeten contrastar poten-
cials biaixos geogràfics.

En síntesi, l’anàlisi de l’índex d’intensitat exportadora de Catalunya ens perme-
trà:

– Contrastar la hipòtesi sobre la rellevància de la llei de gravetat en el co-
merç internacional: la distància geogràfica i cultural és un factor fona-
mental en les relacions comercials dels països.

– Comparar Catalunya amb els països europeus de referència en el grau 
d’intensitat comercial per determinar si estem aprofitant suficientment 
les dinàmiques d’aquelles regions i països que impulsen la demanda 
mundial.

– Recomanar mercats amb potencial marge de millora o necessitat de ma-
jor presència exportadora en l’impuls internacional de Catalunya.

L’estudi s’estructura en cinc apartats. En primer lloc, es fa un breu repàs de la 
literatura. A continuació s’exposa la metodologia que s’empra en el treball. Se-
guidament s’analitza l’evolució de les exportacions i les empreses exportado-
res catalanes en el període 2008-2016. En el quart apartat, que conforma el cos 
del treball, es calcula i analitza l’evolució de l’índex d’intensitat exportadora de 
Catalunya per regions, focalitzant en aquells països amb majors oportunitats, 
tenint en compte el seu volum d’importació (demanda mundial) i perspectives 
de creixement futur, i s’efectua una anàlisi comparativa de contrast amb paï-
sos europeus de referència. Fruit dels resultats obtinguts, l’estudi conclou amb 
una recomanació de mercats amb potencial marge de millora en l’impuls inter-
nacional de Catalunya.

1. Antecedents

L’índex d’intensitat de les exportacions té els seus orígens en Anderson i 
Norheim (1993). Amb la finalitat de mesurar la intensitat del comerç bilateral 
entre països, aquests dos autors desenvolupen la fórmula següent:

j

ij

ik kj

iij
ij m

x

MM
XX

I ��
�
�
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en què

Iij és l’índex de la intensitat de les exportacions del país (o regió) i cap al país (o 
regió) j;

Xij són les exportacions de i a j;

Xi són les exportacions totals de i;

Mj són les importacions totals del país j;

ƩMk equival al total de les importacions mundials o d’una regió;

per tant:

xij és el pes de les exportacions de i a j respecte del total de les exportacions 
del país i;

mj és el pes de les importacions de j respecte del total de les importacions 
mundials.

Cal tenir en compte que a l’hora de calcular mj, s’haurien de restar les importa-
cions totals de i.

L’índex pren valors entre 0 i ∞ i té com a objectiu determinar si les exportaci-
ons del país i cap a una regió/país (j) són d’una intensitat alta (superior a 1) o 
baixa (inferior a 1). Quan l’índex és igual a 1, el pes de les exportacions de i a j 
respecte a les exportacions totals de i és el mateix que el pes de les importaci-
ons de j en les importacions mundials. En aquest cas, les exportacions de i a j 
estan en línia amb la mitjana mundial. Per contra, si Iij > 1 (Iij < 1), les exportaci-
ons de i a j són d’una intensitat alta (baixa) ja que el pes de les exportacions de 
i a j és major (menor) que el pes de j en la demanda mundial.

L’índex d’intensitat comercial d’Anderson i Norheim permet contrastar la hipò-
tesi de la literatura econòmica sobre la rellevància de la llei de la gravetat en el 
comerç internacional. Els autors anomenen biaix geogràfic al fet que el comerç 
bilateral entre països és de major intensitat entre aquells països i regions més 
pròxims geogràficament i culturalment.

L’índex d’intensitat comercial sorgit d’Anderson i Norheim ha estat utilitzat al 
llarg del temps per institucions de referència. És el cas del Banc Mundial o de 
l’OCDE, que inclouen el concepte d’Índex d’intensitat comercial en el llistat de 
principals indicadors de comerç internacional.
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Multitud d’estudis tant acadèmics com institucionals han utilitzat l’índex d’in-
tensitat comercial com a eina per mesurar i analitzar els impactes dels efectes 
dels processos de globalització, d’integració o desintegració regional i de reori-
entació comercial sobre la intensitat del comerç bilateral entre països i la seva 
àrea d’influència o entre diferents àrees regionals. Entre d’altres, a tall d’exem-
ple, Grigoli (2008) i Parra (2010) mostren, arran de la integració econòmica i de 
lliure comerç del Mercat Comú del sud d’Amèrica Llatina (MERCOSUR), un aug-
ment dels índexs d’intensitat comercial i una clara reorientació cap als mercats 
regionals en els països implicats. Per la seva banda, Cheong (2010) i Hamanaka 
(2012), consideren aquest indicador com un dels principals instruments per 
avaluar els efectes econòmics potencials derivats d’acords de lliure comerç. 
Ambdós autors analitzen tres de les principals àrees de lliure comerç, ASEAN, 
UE i NAFTA, i troben una alta intensitat comercial intraregional en les tres regi-
ons, especialment en els països del Sud-est asiàtic. Més recentment destaca 
l’estudi efectuat per Park (2017), que mesura la intensitat comercial entre 
Corea del Sud, Xina i Japó, i ho compara amb la intensitat intraregional de 
l’ASEAN, UE i NAFTA. Troben que la intensitat comercial entre aquests tres pa-
ïsos és molt inferior a les altres àrees, i decreixent en els darrers anys. Els au-
tors atribueixen aquest descens a l’empitjorament de les relacions polítiques 
entre els tres països i a les dificultats d’arribar a acords comercials entre ells. 
Thirlwell (2016), per la seva banda, analitza la intensitat exportadora d’Austrà-
lia i, de manera consistent amb la hipòtesi de la llei de la gravetat, troba una 
alta intensitat exportadora amb les illes de l’entorn i els principals països del 
sud i est asiàtic i la Xina. Tanmateix, alerta que si bé la intensitat comercial amb 
la Xina és creixent, amb la Índia i Indonèsia és decreixent. Per contra, mostra 
una baixa intensitat exportadora d’Austràlia amb la resta del món, especial-
ment amb els països de la UE. Kastakova i Baumgartner (2017) posen el focus 
en les relacions comercials entre la UE i Rússia, concloent que l’índex d’intensi-
tat comercial entre ambdues àrees està decreixent en els darrers anys i alerten 
de la potencial pèrdua del mercat rus per la UE, i la reorientació de Rússia cap a 
altres socis, especialment la Xina i l’Índia. Badircea et al. (2017) troben que la 
intensitat comercial entre Romania i la UE tot i créixer en els darrers anys és 
encara baixa, essent un factor de risc de cara a una potencial adopció de l’eu-
ro. En el cas de l’Estat espanyol, recentment CaixaBank Research (2016) ha cal-
culat la intensitat comercial d’Espanya amb diferents regions mundials selecci-
onades i ho compara amb països de referència com Alemanya, França o Itàlia. 
L’anàlisi conclou que la intensitat comercial d’Espanya amb regions fora de la 
UE és molt inferior a la de països de referència com França i Alemanya, i asse-
nyala Àsia com a principal assignatura pendent.
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En no existir cap estudi recent en l’àmbit català, el present treball pretén ana-
litzar la intensitat exportadora de Catalunya fent una comparativa de contrast 
amb països europeus de referència per determinar si estem aprofitant sufici-
entment les dinàmiques d’aquelles regions i països que impulsen la demanda 
mundial i, finalment, recomanar mercats amb potencial marge de millora o ne-
cessitat de major presència exportadora en l’impuls internacional de Catalu-
nya.

2. Metodologia

En base a Anderson i Norheim (1993) calculem l’índex d’intensitat exportadora 
(I) de Catalunya per al 2008 i 2016 per analitzar-ne l’evolució i determinar si Ca-
talunya exporta més o menys a una destinació en comparació amb la importa-
ció d’aquella mateixa destinació en el món. La fórmula emprada és: 
 

j

cj

j

ccj
cj m

x

MM
XX

I
w
��

en què

Xcj són les exportacions de Catalunya a la regió o país j;

Xc són les exportacions totals de Catalunya;

Mj són les importacions totals de la regió o país j;

Mw són les importacions mundials totals;

per tant:

xcj és el pes de les exportacions de Catalunya a j respecte del total de les ex-
portacions de Catalunya;

mj és el pes de les importacions de j respecte del total de les importacions 
mundials.

Cal tenir en compte que a l’hora de calcular Mw, s’haurien de restar les impor-
tacions de Catalunya. Tanmateix, donat que les importacions de Catalunya en 
el context mundial són poc significatives, no s’ha considerat necessari aplicar 
aquest ajust ja que la diferència en els resultats obtinguts són insignificants.
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L’índex es defineix com la proporció de les exportacions de Catalunya cap a 
una destinació dividida per la proporció d’aquella mateixa destinació en les im-
portacions mundials. El fet que es calculi en base al pes (proporció) sobre el 
total exportat i importat esvaeix l’efecte dimensió i permet la comparabilitat 
entre els diferents països i regions entre ells.

L’índex pren valors entre 0 i ∞. Un índex igual a 1 indica unes exportacions pro-
porcionades, en el sentit que el pes de les exportacions de Catalunya en aque-
lla destinació és el mateix que el pes de les exportacions del món en aquella 
mateixa destinació. En aquest cas, les exportacions catalanes a un mercat de-
terminat estarien en línia amb la mitjana mundial. Un índex superior (inferior) a 
1 indica, en canvi, que les exportacions de Catalunya cap a una regió/país són 
d’una intensitat alta (superior a 1) o baixa (inferior a 1).

L’índex d’intensitat exportadora de Catalunya es calcula per a nou regions 
mundials: Unió Europea, resta d’Europa, Àfrica del Nord, Àfrica Subsahariana, 
Orient Mitjà, Amèrica Llatina, Amèrica del Nord, Àsia i Oceania; i per a 120 paï-
sos, seleccionats segons el seu volum d’importació (demanda mundial), utilit-
zant el criteri de selecció d’aquells que superen els 5.000 milions de dòlars de 
volum d’importacions i que representen, en conjunt, la pràctica totalitat 
(96,9%) de les importacions mundials el 2016.

L’índex d’intensitat exportadora de Catalunya es compara amb el dels cinc 
principals països europeus: Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia i Espanya; així 
com amb tres països europeus de dimensió més comparable amb Catalunya 
pel que fa a població i/o PIB com Àustria, Dinamarca i Finlàndia. Per la qual 
cosa, es calcula l’índex d’intensitat exportadora d’aquests vuit països per als 
mateixos mercats regionals que Catalunya.

Per determinar aquells mercats en què Catalunya té potencial marge de millo-
ra o necessitat de major presència exportadora, s’identifiquen aquells països 
amb majors perspectives de creixement en els propers 5 anys. Amb aquesta fi-
nalitat, es calcula la mitjana de les taxes de creixement del PIB estimades per al 
període 2018-2022.

Les fonts utilitzades per a l’elaboració de l’estudi són DataComex-Secretaría de 
Estado de Comercio per a les dades d’exportacions de Catalunya, TradeMap-ITC 
per a les dades de comerç mundial a escala regional i de països, i la base de da-
des de l’FMI provinent del World Economic Outlook (octubre 2017) per a les 
perspectives de creixement econòmic dels països.
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3. Evolució de les exportacions i les empreses exportadores catalanes en 
el període 2008-2016

Les exportacions catalanes han crescut de forma continuada i pronunciada des 
de 2010 fins a assolir els 65.142,1 milions d’euros el 2016 (veure figura 1). Amb 
les darreres dades disponibles (gener-novembre de 2017) les exportacions ca-
talanes segueixen augmentant de forma important (8,9% de creixement res-
pecte del mateix període de l’any 2016) i ja superen les exportacions totals de 
l’any 2016, suposant un nou rècord històric per setè any consecutiu.

Figura 1. Evolució de les exportacions catalanes, 2008-2016 (milions d’euros)
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Font: ICEX-Estacom.

Catalunya lidera les exportacions a l’Estat amb un 25,4% del total el 2016, més 
del doble que la segona regió, la Comunitat de Madrid (veure figura 2), cosa 
que evidencia el potencial exportador i l’orientació internacional del teixit in-
dustrial català.

En aquest sentit, Catalunya presenta un grau d’obertura (sumatori d’exporta-
cions i importacions respecte del PIB) del 70,0%, nivell que es situa per sobre 
de la mitjana de la Unió Europa i de països de dimensió similar com Finlàndia o 
Dinamarca (veure figura 3).
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Figura 2. Distribució de les exportacions per CCAA, 2016 (% sobre total 
exportacions de l’Estat)

Font: ICEX-Estacom.

Figura 3. Grau d’obertura comercial per països UE. 2016 (exportacions més 
importacions respecte PIB, en %)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat i Eurostat.
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El període de crisi econòmica s’ha caracteritzat també per una fase expansiva 
del nombre d’empreses exportadores catalanes que van assolir el seu màxim 
el 2013 amb 49.075, arribant a una fase de consolidació amb l’inici de la recupe-
ració econòmica.

Figura 4. Evolució nombre d’empreses exportadores, Catalunya. 2008-2016

Font: ICEX - Perfil de l’empresa exportadora.

Tanmateix, el fet més destacable és que aquesta crisi ha servit per canviar l’ac-
titud i mentalitat de les empreses catalanes i veure l’activitat internacional com 
una activitat regular i no com una activitat substitutiva d’una caiguda del mer-
cat intern. L’augment d’empreses exportadores en el període 2008-2013 s’ha 
traduït en un creixement important de les empreses exportadores regulars, 
aquelles empreses que han exportat en els últims 4 anys de forma consecuti-
va. Més de 3.000 empreses han esdevingut empreses exportadores regulars 
en els darrers quatre anys (veure figura 5). Segons les estimacions de la Unitat 
d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ, les empreses exportadores 
regulars catalanes superaran les 17.000 el 2017 i batran un nou rècord històric 
per cinquè any consecutiu.

Les empreses exportadores catalanes lideren, amb un 32,3%, el total d’empre-
ses exportadores de l’Estat espanyol. Pel que fa a les empreses exportadores 
regulars, aquest lideratge és fins i tot superior (34,0%).
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Figura 5. Evolució nombre d’empreses exportadores regulars*,  
Catalunya. 2008-2016

* Empreses que han exportat en els últims 4 anys de forma consecutiva.

Font: ICEX-Perfil de l’empresa exportadora.

Així doncs, la crisi econòmica del 2008-2013 ha incentivat que un major nombre 
d’empreses catalanes canviessin la mentalitat i s’obrissin i es consolidessin als 
mercats exteriors com a conseqüència de la caiguda de la demanda interna. 
Aquest fet, juntament amb l’assoliment dels rècords històrics consecutius dels 
darrers anys en les vendes catalanes a l’exterior, posa de manifest que Catalu-
nya disposa d’un teixit empresarial competitiu i una economia cada cop més 
internacionalitzada.

Tanmateix, cal veure si Catalunya està aprofitant suficientment les noves dinà-
miques dels mercats internacionals o si, per contra, s’han de fer més esforços 
per millorar la posició exportadora en determinats països o regions. Per res-
pondre aquesta pregunta, a continuació presentem els principals resultats de 
l’anàlisi de la intensitat de les exportacions catalanes.

4. Anàlisi de la intensitat exportadora de Catalunya

En aquest apartat s’exposen els principals resultats de l’anàlisi de la intensitat 
de les exportacions catalanes en les diferents regions mundials i països selec-
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cionats. L’índex d’intensitat exportadora de Catalunya es compara amb el 
dels cinc principals països europeus: Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia i Es-
panya; així com amb tres països europeus de dimensió més comparable amb 
Catalunya com Àustria, Dinamarca i Finlàndia. El contrast amb els països euro-
peus de referència seleccionats permetrà determinar si les exportacions ca-
talanes cap a una regió o país són superiors o, per contra, inferiors a les dels 
països europeus i recomanar mercats amb potencial marge de millora o ne-
cessitat de major presència exportadora en l’impuls internacional de Catalu-
nya. L’anàlisi s’estructura primer per regions mundials i posteriorment per 
països.

4.1. Anàlisi per regions mundials

La intensitat exportadora de Catalunya ha crescut en totes les regions mundi-
als des de l’inici de la crisi (veure figura 6). Àfrica del Nord és la regió on s’ha 
produït el creixement més elevat entre els anys 2008 i 2016 (+35,7%), i és la re-
gió en què la intensitat exportadora de Catalunya és més alta (4,0). Les expor-
tacions catalanes també són molt intenses amb la UE (2,05), regió que repre-
senta el principal mercat de Catalunya. L’índex d’intensitat exportadora també 
es troba per sobre de la unitat a la resta d’Europa (1,39), tot i que ha estat la 
regió on menys ha crescut la intensitat exportadora (1,5%) des de 2008. Desta-
ca també la intensitat exportadora a l’Amèrica Llatina, que tot i la distància ge-
ogràfica es situa lleugerament per sobre d’1 (1,04), degut a l’afinitat cultural 
amb la regió.

Per contra, Catalunya presenta un índex inferior a la unitat a Orient Mitjà (0,80) 
i Àfrica Subsahariana (0,75). Tanmateix, on s’evidencia una menor intensitat 
exportadora, malgrat el fort creixement en el període 2008-2016, és amb les 
regions més llunyanes com Amèrica del Nord (0,22) i Àsia (0,21). És important 
tenir en compte, que aquestes dues últimes regions concentren gairebé la mei-
tat (48,0%) de la importació mundial (dades 2016).

Per tant, l’índex d’intensitat exportadora de Catalunya ens confirma que la dis-
tància geogràfica i cultural és un factor rellevant en les relacions comercials 
dels països. Es constata que la intensitat exportadora és alta a Àfrica del Nord i 
UE i baixa a Àsia i Amèrica del Nord.
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Figura 6. Índex d’intensitat exportadora de Catalunya, 2008-2016.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.

4.2. Anàlisi per països

A continuació s’analitza la intensitat exportadora de Catalunya per països, se-
leccionats segons la seva demanda internacional. S’ha utilitzat com a criteri de 
selecció, aquells països que superen els 5.000 milions de dòlars de volum d’im-
portacions. En base a aquest criteri s’han analitzat 120 països que, en conjunt, 
representen el 96,9% de les importacions mundials el 2016. Els resultats obtin-
guts s’estructuren per regions.
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4.2.1. Unió Europea

La Unió Europea és el principal mercat per a Catalunya i el principal importador 
mundial. En conjunt, la regió representa el 31,9% de les importacions mundials 
(dades 2016).

La intensitat exportadora de Catalunya és especialment alta a Portugal (15,56). 
L’índex també és superior a la unitat en els principals països de la UE com Fran-
ça (4,59), Itàlia (3,61), Alemanya (1,80) i Regne Unit (1,52). També es troba per 
sobre de la unitat als països d’Europa de l’Est com és el cas de Bulgària (1,71), 
Polònia (1,61), Romania (1,52), Hongria (1,30) o República Txeca (1,18). Les ex-
cepcions les trobem a Eslovènia (0,93) i Eslovàquia (0,92), països amb els quals 
Catalunya, a part de tenir un índex inferior a 1, ha perdut lleugerament intensi-
tat exportadora els últims anys (vegeu Annex, taula 1).

La intensitat exportadora de Catalunya també és baixa (inferior a 1) al conjunt 
de països nòrdics i bàltics: Dinamarca (0,90), Suècia (0,82), Finlàndia (0,74), Li-
tuània (0,90), Letònia (0,90) i Estònia (0,73).

Figura 7. Índex d’intensitat exportadora de Catalunya, 2016. Països UE

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.
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El contrast amb els països europeus de referència ens permet determinar si les 
exportacions catalanes cap a la Unió Europea estan en línia amb aquests paï-
sos o bé són més intenses o, per contra, inferiors.

Com era d’esperar, la intensitat comercial entre els països de la UE és elevada 
(figura 8), destacant especialment Àustria (2,16). Catalunya (2,05) presenta 
una intensitat molt similar a la del conjunt de l’Estat (2,06), i supera tant a Fin-
làndia i Dinamarca com als principals països de la UE. Per tant, Catalunya pre-
senta, en general, una major intensitat exportadora a la UE en comparació 
amb els principals països europeus de referència, llevat d’Espanya i Àustria. No 
obstant això, Catalunya, comparativament amb els països europeus, té una in-
tensitat més baixa amb els països nòrdics i bàltics.

Figura 8. Índex d’intensitat exportadora a la UE-28, 2016. Comparativa amb 
els països de referència

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.

4.2.2. Resta d’Europa

En conjunt, els països que conformen la resta d’Europa totalitzen el 5,3% de les 
importacions mundials. Destaquen com a principals mercats Suïssa, Turquia i 
Rússia, que conjuntament sumen el 76,3% de les importacions de la regió.
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Entre els països de la resta d’Europa, destaca l’elevada intensitat exportadora 
de Catalunya a Suïssa (1,98) i Turquia (1,61). Per contra, l’índex és inferior a la 
unitat a Rússia (0,61) i països de l’entorn com Ucraïna (0,40) i Bielorússia (0,21), 
amb l’afegit que la intensitat exportadora catalana ha baixat els últims anys en 
aquests països (veure taula 2 de l’Annex), especialment amb Rússia (cal tenir 
en compte, però, el veto rus a certes partides aranzelàries provinents de la UE, 
entre elles la carn, arran del conflicte amb Ucraïna). La intensitat exportadora 
també és molt reduïda a Noruega (0,37).

Figura 9. Índex d’intensitat exportadora de Catalunya, 2016. Països Resta 
d’Europa

Nota: Només consten els països de la regió que superen els 5.000 M$ d’importació el 2016.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.

El contrast amb els països europeus de referència (figura 10) ens mostra que la 
intensitat exportadora de Catalunya a la resta d’Europa és de les més baixes. 
De fet, Catalunya només presenta una intensitat exportadora superior a la 
d’Espanya (1,06) i lleugerament per sobre de la de França (1,31). En relació amb 
la resta de països de referència és inferior, especialment si es compara amb 
Finlàndia (2,23), Dinamarca (1,99) i Itàlia (1,97). Aquesta baixa intensitat expor-
tadora catalana es deu principalment a una menor presència a Rússia, Ucraïna, 
Bielorússia i Noruega en comparació amb la majoria de països de la UE.
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Figura 10. Índex d’intensitat exportadora a la resta d’Europa, 2016. 
Comparativa amb els països de referència

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.

4.2.3. Àfrica del Nord

Els països de l’Àfrica del Nord són mercats propers a Catalunya i, en conjunt, 
representen l’1,1% de les importacions mundials (dades 2016).

La intensitat exportadora de Catalunya és especialment elevada al Marroc 
(7,71), Algèria (4,58) i Tunísia (3,71). La intensitat de les exportacions catalanes 
és més baixa a Líbia (2,16) i Egipte (1,27), tot i que es troba per sobre de la uni-
tat, cosa que indica un nivell d’exportació major en relació amb la mitjana mun-
dial.
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Figura 11. Índex d’intensitat exportadora de Catalunya, 2016. Països Àfrica 
del Nord

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Esta-
do de Comercio i TradeMap-ITC.

El contrast amb els països de referència (figura 12) permet observar com els 
països europeus de la conca mediterrània presenten una alta intensitat expor-
tadora amb Àfrica del Nord, molt per sobre dels països del nord d’Europa, cosa 
que evidencia de nou, que la proximitat geogràfica i la vinculació històrica són 
factors rellevants en les relacions comercials. Catalunya (4,0) es situa per so-
bre de França (2,95) i Itàlia (2,71), però per sota del conjunt de l’Estat (4,52).

Figura 12. Índex d’intensitat exportadora a Àfrica del Nord, 2016. 
Comparativa amb els països de referència

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC,
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4.2.4. Àfrica Subsahariana

Àfrica Subsahariana representa l’1,8% de les importacions mundials. Tot i que 
en el context mundial les importacions d’alguns països són relativament bai-
xes, destaquen mercats rellevants com Sud-àfrica, Nigèria, Etiòpia, Kenya i 
Ghana, que totalitzen més de la meitat (52,9%) de les importacions de la regió.

Amb l’excepció de Senegal (2,02) i Costa d’Ivori (1,59), la intensitat exportado-
ra de Catalunya amb els principals països de l’Àfrica Subsahariana és baixa, es-
pecialment amb els països d’Àfrica Oriental (Etiòpia, Kenya, Tanzània o 
Moçambic). També és baixa amb els principals països importadors de la part 
occidental com Ghana (0,79) i, especialment, Nigèria (0,30), país amb el qual la 
intensitat exportadora ha caigut significativament en comparació amb el 2008 
(veure Annex, taula 2). Pel que fa al sud del continent, Catalunya presenta ín-
dexs inferiors però propers a la unitat a Sud-àfrica (0,99) i Angola (0,98).

Figura 13. Índex d’intensitat exportadora de Catalunya, 2016. Països Àfrica 
Subsahariana

Nota: Només consten els països de la regió que superen els 5.000 M$ d’importació el 2016.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.

Comparant la intensitat exportadora de Catalunya amb els països de referèn-
cia (figura 14) s’observa que la majoria dels països europeus presenten també 
una baixa intensitat exportadora. Únicament França (1,39) i Regne Unit (1,0) 
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registren un índex superior o igual a la unitat. Catalunya registra una intensitat 
exportadora de 0,75, inferior a la d’Espanya (0,82), però superior a la d’Itàlia 
(0,63), Alemanya (0,61) i resta de països de dimensió comparable.

Figura 14. Índex d’intensitat exportadora a l’Àfrica Subsahariana, 2016. 
Comparativa amb els països de referència

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.

4.2.5. Orient Mitjà

Els països de l’Orient Mitjà representen en el seu conjunt el 4,4% de les impor-
tacions mundials el 2016, essent els seus mercats amb major volum d’importa-
ció els Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita, Israel i Iran, que conjuntament re-
presenten el 73,8% de les importacions de la regió.

La intensitat exportadora de Catalunya, si bé és baixa en el conjunt de la regió, 
és força elevada al Líban (1,80) i Israel (1,56), i en menor mesura, Aràbia Saudi-
ta (1,17) i Jordània (1,11). Per contra, l’índex presenta valors inferiors a la unitat 
als països del Consell de Cooperació del Golf com Qatar (0,70), Oman (0,68), 
Kuwait (0,63), Emirats Àrabs Units (0,56) i Bahrain (0,45), i especialment a Iran 
(0,38) i Iraq (0,22). Cal destacar que en alguns d’aquests països la intensitat 
exportadora de Catalunya ha baixat significativament respecte el 2008 com és 
el cas als Emirats Àrabs Units i Iran, precisament dos dels principals països de la 
regió (veure Annex, taula 2).
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Figura 15. Índex d’intensitat exportadora de Catalunya, 2016. Països Orient 
Mitjà

Nota: Només consten els països de la regió que superen els 5.000 M$ d’importació el 2016.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.

Comparat amb els països europeus de referència, només Regne Unit (1,27) i 
Itàlia (1,06) presenten una intensitat exportadora amb l’Orient Mitjà per sobre 
de la unitat. Tanmateix, Catalunya tot i presentar una intensitat exportadora 
força més baixa i inferior a la unitat (0,80), es situa per sobre del conjunt de 
l’Estat (0,74) i la resta de països de la UE contemplats. L’assignatura pendent 
de Catalunya a l’Orient Mitjà es troba a Iran i Emirats Àrabs Units, en els quals 
la intensitat exportadora és inferior a la de la majoria de països comparats.

Figura 16. Índex d’intensitat exportadora a l’Orient Mitjà, 2016. Comparativa 
amb els països de referència

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.
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4.2.6. Amèrica

Els Estats Units i Canadà representen el 16,5% de les importacions mundials, 
mentre que els països d’Amèrica Llatina sumen en conjunt el 5,7%, on desta-
quen els mercats de Brasil i Mèxic, que conjuntament totalitzen més de la mei-
tat de les importacions de la regió.

Entre els països d’Amèrica Llatina, destaca especialment la intensitat exporta-
dora de Catalunya a Cuba (9,93), i en menor mesura, però significativa, a països 
com Uruguai (1,89), Xile (1,55), Colòmbia (1,45), Argentina (1,29), Equador 
(1,29) i Perú (1,06). Per contra, Catalunya té una intensitat exportadora inferior 
a la unitat a Brasil (0,97) i Mèxic (0,82), els dos països llatins més grans que re-
presenten conjuntament més de la meitat de la població (52,7%) i de les impor-
tacions (57,4%) d’Amèrica Llatina.

Tanmateix, on s’evidencien els índexs més baixos és amb Amèrica del Nord, 
regió que representa el 16,5% de la importació mundial: Estats Units (0,24) i Ca-
nadà (0,15).

Figura 17. Índex d’intensitat exportadora de Catalunya, 2016. Països 
d’Amèrica

Nota: Només consten els països de la regió que superen els 5.000 M$ d’importació el 2016.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.
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El contrast amb els països europeus de referència (figures 18 i 19) mostra que 
Catalunya presenta la major intensitat exportadora a Amèrica Llatina però, en 
canvi, la més baixa a Amèrica del Nord.

Catalunya és el territori amb una intensitat exportadora més alta a Amèrica 
Llatina (1,04), per sobre d’Espanya (0,93) i la resta de països europeus, que 
presenten una intensitat exportadora inferior a la unitat. Tanmateix, la intensi-
tat exportadora catalana a Brasil té marge de millora ja que és inferior a la de 
França i Espanya.

Per contra, Catalunya presenta una intensitat exportadora molt baixa a Amèri-
ca del Nord i es situa en la darrera posició en comparació amb els països de la 
UE analitzats. Tot i així, només el Regne Unit registra una intensitat igual a 1, 
afavorit per l’afinitat cultural i lingüística.

Figura 18. Índex d’intensitat exportadora a Amèrica Llatina, 2016. 
Comparativa amb els països de referència

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.

Figura 19. Índex d’intensitat exportadora a Amèrica del Nord, 2016. 
Comparativa amb els països de referència

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.
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4.2.7. Àsia

La intensitat exportadora de Catalunya és molt baixa en tots els països asiàtics, 
cosa que planteja un veritable repte exportador tenint en compte que la regió 
representa gairebé un terç (31,4%) de les importacions mundials (dades 2016). 
Tan sols Geòrgia (0,70) i Pakistan (0,56) superen un índex del 0,5. La intensitat 
exportadora és molt baixa en els principals països asiàtics com Japó (0,32), Ín-
dia (0,22), Corea del Sud (0,21) o Xina (0,20), així com en els principals països de 
l’ASEAN com Filipines (0,36), Bangladesh (0,28), Tailàndia (0,25), Indonèsia 
(0,18), Singapur (0,15), Vietnam (0,15) o Malàisia (0,12).

Pel que fa a Oceania, la intensitat exportadora de Catalunya també és baixa 
(0,40), i s’ha reduït significativament respecte del 2008, especialment a Austrà-
lia (veure Annex, taula 2).

Figura 20. Índex d’intensitat exportadora de Catalunya, 2016. Països Àsia

Nota: Només consten els països de la regió que superen els 5.000 M$ d’importació el 2016.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.

Si bé cap país europeu de referència analitzat presenta un índex superior a la 
unitat a la regió asiàtica (figura 21), Catalunya es troba situada en darrera posi-
ció, amb una intensitat exportadora (0,21) només lleugerament superior a la 
del conjunt de l’Estat (0,19). De manera que Àsia es confirma també com a 
principal assignatura pendent per a Catalunya.
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Figura 21. Índex d’intensitat exportadora a Àsia, 2016. Comparativa amb els 
països de referència

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.

5. Conclusions

La crisi econòmica del 2008 ha incentivat que un major nombre d’empreses 
catalanes canviessin la mentalitat i s’obrissin i es consolidessin als mercats ex-
teriors com a conseqüència de la caiguda de la demanda interna.

Actualment, Catalunya presenta un teixit empresarial competitiu i una econo-
mia internacionalitzada, com mostra el fet que l’economia catalana està asso-
lint xifres de rècord històric tant en volum d’exportacions com en nombre 
d’empreses exportadores regulars.

Tanmateix, cal veure si Catalunya, malgrat aquest impuls exportador, està 
aprofitant suficientment les noves dinàmiques dels mercats internacionals per 
tal que el ritme creixent de les exportacions experimentat els darrers anys no 
es vegi frenat en els propers. Donar resposta a aquesta qüestió ha estat l’ob-
jectiu d’aquest treball.

Amb aquesta finalitat, s’ha calculat l’índex d’intensitat exportadora de Catalu-
nya per a 9 regions mundials i per a 120 països, seleccionats segons el seu vo-
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lum d’importació, per als anys 2008 i 2016, fent una comparativa de contrast 
amb països europeus de referència. A continuació s’exposen les principals con-
clusions obtingudes.

En primer lloc, consistent amb la hipòtesi de la literatura econòmica sobre la 
rellevància de la llei de gravetat en el comerç internacional, el mapa mundial de 
l’índex d’intensitat exportadora de Catalunya revela que la distància geogràfi-
ca i cultural és un factor rellevant en les relacions comercials dels països. Entre 
els principals països amb els quals Catalunya té una major intensitat exporta-
dora, es troben els de la UE, la conca sud del Mediterrani (Nord d’Àfrica, Tur-
quia i part de l’Orient Mitjà) i alguns països d’Amèrica Llatina (on destaquen els 
països del Pacífic i les illes del Carib). Per contra, entre els principals països amb 
una intensitat exportadora més baixa, es troben els d’Àfrica Subsahariana, es-
pecialment Àfrica Oriental, Amèrica del Nord, Àsia i Oceania.

En segon lloc, el fet de comparar la intensitat exportadora amb la dels princi-
pals països europeus i altres països de dimensió similar a Catalunya, ens per-
met determinar si estem aprofitant suficientment les dinàmiques d’aquelles 
regions i països que impulsen la demanda mundial. I, finalment, recomanar 
mercats amb potencial marge de millora o necessitat de major presència ex-
portadora en l’impuls internacional de Catalunya.

En aquest sentit, tot i l’alta intensitat a Europa, Catalunya té marge de millora 
en els països nòrdics i bàltics, Rússia i països de l’entorn. Així també, tot i que 
Catalunya és el territori amb una intensitat exportadora més alta a l’Amèrica 
Llatina d’entre els països europeus comparats, presenta marge de millora en 
els dos països llatins més grans: Brasil i Mèxic. Respecte a l’Orient Mitjà, té un 
repte important a Iran i Emirats Àrabs Units.

Catalunya necessita intensificar les exportacions a l’Àfrica Subsahariana espe-
cialment a l’Àfrica Oriental, en aquells països amb majors perspectives de crei-
xement com Etiòpia, Kenya, Tanzània i Moçambic; i en els principals països im-
portadors de la part occidental com Nigèria i Ghana.

Per últim, s’evidencia el retard exportador a Amèrica del Nord i Àsia, dues regi-
ons que aglutinen gairebé la meitat de la demanda mundial. Com a tal, el prin-
cipal repte exportador de Catalunya recau en els Estats Units i Canadà i la ma-
joria dels països asiàtics, especialment en aquells amb majors perspectives de 
creixement: Índia, Xina, Corea del Sud, Filipines, Tailàndia, Indonèsia, Vietnam, 
Malàisia i Bangladesh.
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Annex

Taula 1. Índex d’intensitat exportadora. Rànquing per països (1-60)  
(continua a taula 2)

Nota: Només consten els països de la regió que superen els 5.000 M$ d’importació el 2016.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.
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Taula 2. Índex d’intensitat exportadora. Rànquing per països (61-120)

Nota: Només consten els països de la regió que superen els 5.000 M$ d’importació el 2016.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.
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Taula 3. Perspectives de creixement del PIB (mitjana 2018-2022). Rànquing 
per països

País
Creixement mig 

2018-2022 País
Creixement mig 

2018-2022
1 Iemen 8,1% 31 Marroc 4,1%
2 Índia 7,9% 32 Nepal 4,0%
3 E�òpia 7,9% 33 Afganistan 4,0%
4 Moçambic 7,7% 34 Iran 4,0%
5 Líbia 7,6% 35 Costa Rica 3,9%
6 Birmània 7,5% 36 Paraguai 3,9%
7 Bangladesh 7,0% 37 Tunísia 3,9%
8 Senegal 6,9% 38 Perú 3,8%
9 Costa d'Ivori 6,9% 39 Guatemala 3,8%

10 Filipines 6,8% 40 Sèrbia 3,8%
11 Tanzània 6,7% 41 Bolívia 3,8%
12 Cambodja 6,5% 42 Hondures 3,8%
13 Vietnam 6,2% 43 Ucraïna 3,7%
14 Xina 6,2% 44 Malta 3,6%
15 Kenya 6,1% 45 Romania 3,6%
16 Ghana 6,1% 46 Sudan 3,6%
17 Uzbekistan 6,0% 47 Eslovàquia 3,6%
18 Pakistan 5,8% 48 Kuwait 3,5%
19 Libèria 5,6% 49 Turquia 3,5%
20 Panamà 5,6% 50 Macedònia 3,5%
21 Egipte 5,5% 51 Colòmbia 3,5%
22 Indonèsia 5,5% 52 Kazakhstan 3,5%
23 Macau 5,4% 53 Letònia 3,3%
24 Rep. Dominicana 5,1% 54 Namíbia 3,3%
25 Sri Lanka 5,0% 55 Lituània 3,3%
26 Geòrgia 4,9% 56 Luxemburg 3,2%
27 Malàisia 4,9% 57 Tailàndia 3,2%
28 Zàmbia 4,5% 58 Emirats Àrabs Units 3,2%
29 Nicaragua 4,5% 59 Estònia 3,1%
30 Botswana 4,4% 60 Israel 3,1%

Nota: Només consten els països que superen els 5.000 M$ d’importació el 2016, amb una previsió de 
creixement del PIB superior al 3% de mitjana en els propers 5 anys (2018-2022).

Font: Càlculs dels autors a partir d’FMI-WEO Database, octubre 2017.

001-292 ponenciasEIX4.indd   81 24/07/2018   10:08:46



82

La intensitat exportadora de Catalunya i els mercats potencials de futur

MAPA GLOBAL: ÍNDEX D’INTENSITAT EXPORTADORA DE CATALUNYA, 2016

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de DataComex-Secretaría de Estado de 
Comercio i TradeMap-ITC.
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Abstract

Esperonades per la profunditat de la crisi econòmica a Espanya i a la Unió Europea, 
les empreses catalanes han augmentat sensiblement la diversificació geogràfica de 
les seves implantacions internacionals. No obstant, cal esbrinar si l’esforç inversor i 
d’implantació s’està produint en destinacions (països i regions) que permetin aprofi-
tar les dinàmiques de creixement en els mercats internacionals amb major potencial. 
Amb aquesta finalitat s’ha calculat i analitzat l’índex d’intensitat inversora de Catalu-
nya per a 86 països i 10 regions mundials, i s’ha avaluat l’atractiu que presenten 105 
països des de la perspectiva de la implantació. L’estudi conclou amb una proposta 
sobre les destinacions (països i regions) que presenten un major potencial de futur 
per a les implantacions de les empreses catalanes.

1. Introducció

La internacionalització de l’economia catalana s’ha accentuat de manera sensi-
ble arran de la crisi financera global que va començar l’any 2008 i el seu poste-
rior impacte sobre l’economia real. Si bé l’aspecte més visible ha estat el fort 
dinamisme de les exportacions, també s’han experimentat progressos signifi-
catius en la implantació internacional de les empreses catalanes. Així, l’estoc o 
nivell total d’inversió directa a l’exterior ha passat de representar un 13,8% del 
PIB català el 2007 a un 20,2% el 2015, mentre que el total de la xifra de negoci 
de les filials a l’estranger de les empreses catalanes se situava a prop del 80% 
del total de les exportacions de béns i serveis de l’any 2015.

Abans de l’any 2008, les implantacions a l’exterior de les empreses catalanes 
es concentraven sobretot en els països membres de la Unió Europea, Llatinoa-

001-292 ponenciasEIX4.indd   85 24/07/2018   10:08:46



86

La intensitat inversora de Catalunya i els mercats potencials de futur...

mèrica i la resta d’Europa, que representaven en conjunt un 93% de l’estoc d’in-
versió directa a l’exterior l’any 2007. Esperonades per la profunditat de la crisi 
econòmica a Espanya i a la Unió Europea, les empreses catalanes han protago-
nitzat un procés de diversificació geogràfica no sols de les seves exportacions 
sinó també de les seves implantacions internacionals. Així, vuit anys més tard, 
les tres regions esmentades havien passat a representar un 74% de l’estoc de 
les inversions directes de les empreses catalanes a l’exterior.

Tot i que aquesta major diversificació geogràfica de les seves implantacions és 
en principi un fet positiu, cal veure si les empreses catalanes estan aprofitant 
suficientment les noves dinàmiques de creixement en els diferents països i re-
gions del món o si, per contra, podrien aprofitar-les encara millor intensificant 
la seva presència inversora en determinats països i regions. Un indicador que 
es fa servir habitualment en la literatura econòmica per respondre a aquest ti-
pus de pregunta és l’índex d’intensitat inversora (Petri, 1994; Dunning, Fujita i 
Yakova, 2007) que permet calcular el grau d’intensitat de les relacions d’inver-
sió d’un país amb d’altres en relació amb les inversions a escala mundial.

En aquest sentit, el present estudi té un doble objectiu. En primer lloc, conèi-
xer en quines destinacions (països i regions) Catalunya està invertint amb una 
intensitat igual, superior o inferior a la del conjunt d’economies al món. I, en 
segon lloc, avaluar si les destinacions (països i regions) en què les empreses 
catalanes estan intensificant les seves inversions es corresponen amb aquelles 
amb un major grau d’atractiu, considerant tant el seu potencial de creixement 
a mitjà i llarg termini com el grau de dificultat derivat del seu marc regulador i 
institucional. Altrament dit, en quins dels mercats que ofereixen un major 
atractiu per implantar-se hi ha marge de millora.

L’estudi s’estructura de la següent manera. A continuació es presenta una breu 
visió panoràmica de conjunt de la internacionalització de les empreses catala-
nes, incidint en el paper que hi juguen les implantacions. Seguidament s’analit-
zen, en el marc de les grans regions mundials i grups d’economies, les tendènci-
es de localització de les filials internacionals de les empreses catalanes en el 
període 2007-2015. En el quart apartat, que constitueix l’element central del 
treball, es calcula l’evolució de l’índex d’intensitat inversora de Catalunya per a 
86 països i 10 regions mundials, i s’avalua l’atractiu que presenten 105 països 
des de la perspectiva de la implantació. L’estudi conclou amb una recomanació 
sobre aquelles destinacions (països i regions) on les empreses catalanes fora bo 
que intensifiquessin les seves inversions directes per tal d’aprofitar millor les 
oportunitats creades per les noves dinàmiques de creixement a nivell mundial.
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2.  Breu visió panoràmica de la internacionalització de les empreses 
catalanes

Per internacionalització ens referim a l’ampliació de l’àmbit d’actuació de l’em-
presa més enllà de les fronteres del seu país d’origen. Això inclou no només la 
realització d’activitats comercials en altres països (l’accepció més freqüent del 
terme) sinó també la realització de qualsevol altra activitat de la cadena de valor 
de l’empresa (p. ex. compres, producció o R+D). D’aquesta manera, les empreses 
que s’internacionalitzen poden accedir a nous clients i a factors de producció que 
no estan a l’abast de les empreses que només operen en el mercat domèstic.

La internacionalització d’una empresa pot estar motivada per raons tant pro-
actives (cerca de creixement, diversificació del risc, o major rendibilitat via ob-
tenció d’economies d’escala i l’explotació dels avantatges competitius propie-
tat de l’empresa) com reactives (degut a pressions competitives, 
sobreproducció o excés de capacitat, caiguda de les vendes domèstiques, mer-
cat domèstic saturat, necessitat de seguir els clients en la seva expansió inter-
nacional, entre d’altres). Hi ha diverses opcions a través de les quals les empre-
ses internacionalitzen la seva activitat, que van des de l’exportació regular, 
passant per diferents fórmules contractuals (p. ex. llicències, aliances contrac-
tuals), fins a la implantació en un altre país mitjançant la creació d’una nova 
empresa o l’adquisició d’una empresa local.

Les empreses varien respecte del seu grau d’internacionalització, des de les 
empreses purament domèstiques fins a les empreses d’àmbit global. En aquest 
sentit, la característica comuna i definitòria de les empreses internacionalitza-
des —respecte de les que no ho estan— és que els mercats exteriors (de béns 
o factors) es converteixen en un referent obligat en la seva presa de decisions 
estratègiques (Fontrodona i Hernández, 2001:23). En el present estudi ens cen-
trem en les empreses en fase d’internacionalització avançada, aquelles que, a 
més de desenvolupar una activitat exportadora regular, comptem amb filials a 
l’exterior, la qual cosa ha requerit la realització d’inversions en el país de destí, 
el que tècnicament s’anomena inversió exterior directa (IED).1

1. El Registre d’Inversions Exteriors de la Secretaria d’Estat de Comerç del govern espanyol, se-
guint les normes estadístiques internacionals, considera com a “inversió exterior directa, 
aquelles operacions mitjançant les quals un inversor directe adquireix o augmenta la seva 
participació en una empresa resident en un altre país (...) de manera que pot exercir una influ-
ència efectiva en la gestió de la mateixa. A la pràctica, es considera que l’inversor té capacitat 
d’influència en la gestió d’una empresa quan posseeix almenys el 10% del capital o dels drets 
de vot” (Secretaría de Estado de Comercio, 2017, p. 53).
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En el present estudi definim com a empreses catalanes aquelles que tenen la 
seva seu social a Catalunya, tant si es tracta d’empreses de capital nacional 
com empreses filials de multinacionals. Segons la informació de la base de da-
des SABI, a principis de març de 2018 hi havia un total de 1.205 empreses domi-
ciliades a Catalunya que tenien com a mínim una filial a l’estranger, d’aquestes 
916 són de capital nacional i les 289 restants són, al seu torn, filials d’empreses 
d’altres països. Les estadístiques sobre l’IED emesa des de Catalunya es refe-
reixen a les empreses residents en el seu territori i no diferencien en funció de 
qui té la propietat de l’empresa.

La taula 1 ens ofereix un seguit d’indicadors que ens permeten aproximar-nos, 
de manera panoràmica, a l’evolució del grau d’internacionalització de l’econo-
mia catalana en el període 2007-2017.

Taula 1. Internacionalització de l’economia catalana - Xifres significatives 
seleccionades

Variable (en milions 
d'euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB a preus corrents 
(Base 2010) 

212,4   216,9   208,1   298,8   209,7   203,2   202,6   207,2   215,7   225,7   234,6   

Exportacions de 
béns i serveis 

55,7   56,7   47,0   53,9   60,6   63,9   65,0   67,4   71,0   73,5   79,2   

Exportacions béns i 
serveis / PIB (en %)

26,20% 26,10% 22,60% 25,70% 28,90% 31,40% 32,10% 32,50% 32,90% 32,70% 33,80%

Xifra de negoci filials 
a l'estranger1 

41,5   51,1   43,1   48,6   55,9   57,0   56,9   58,8   56,7   n. d. n. d. 

Xifra negoci filials/
exportacions (en %)

74,40% 90,10% 91,80% 90,10% 92,40% 89,30% 87,50% 87,20% 79,80% n. d. n. d.

Posició  Inversora a 
l'exterior (estoc IED) 

29,3   34,7   31,6   34,8   38,8   38,2   35,3   37,4   43,6   n. d. n. d. 

Posició inversora / 
PIB (en %)

13,80% 16,00% 15,20% 16,60% 18,50% 18,80% 17,40% 18,00% 20,20% n. d. n. d.

Fluxos IED Bruta 7,8   7,5   2,3   2,2   3,0   2,7   2,7   4,5   4,8   4,5   6,5   

Desinversions -                 
1,3   

-                 
2,8   

-                 
2,2   

-                 
1,9   

-                 
1,7   

-                 
3,7   

-                 
1,4   

1,1   -                 
0,5   

-                 
1,2   

-                 
1,1   
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Variable (en milions 
d'euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fluxos IED Neta 6,5   4,7   0,1   0,3   1,3   -                 
1,0   

1,3   3,4   4,3   3,3   5,4   

Desinversions / 
fluxos IED bruta /en 
%)

16,70% 37,70% 95,80% 85,10% 56,40% 134,30% 54,90% 24,60% 10,00% 27,50% 17,50%

n. d. = no disponible
1 Excloses les filials participades per ETVEs (vegeu nota 2 al peu de la pàgina 6).

Font: IDESCAT per al PIB i les exportacions de Catalunya, i DATAINVEX per a la resta. Data 
d’accés 02/04/2018.

Un primer aspecte a destacar és el pes de les exportacions en el conjunt de 
l’economia. Arran de la crisi financera que va començar l’any 2008, el PIB català 
va experimentar una evolució negativa durant els anys 2009 a 2013, i sols a par-
tir de l’any 2014 va començar a recuperar-se, superant l’any 2016 els valors an-
teriors a la crisi. Esperonades per la crisi, les empreses catalanes es van orien-
tar amb força cap als mercats exteriors i com a resultat les exportacions de 
béns i serveis van experimentar un creixement continuat, any rere any, a partir 
del 2010. Això ha comportat que el pes de les exportacions sobre el PIB hagi 
passat del 25,7% el 2010 al 33,8% el 2017, reflex inequívoc d’un important canvi 
estructural de la nostra economia.

Un segon aspecte es refereix a l’activitat inversora internacional de les empre-
ses catalanes. El gràfic 1 ens mostra l’evolució dels fluxos d’IED emesos per les 
empreses residents a Catalunya, excloses les ETVEs, en el període 2007-2017.2 
Es pot observar l’esfondrament dels fluxos bruts (nous projectes) l’any 2009 
(inferiors en gairebé un 70% als de l’any anterior), que va ser gairebé total quan 
es consideren els fluxos nets (nous projectes menys desinversions) d’aquell 
any.

2. Les ETVEs o Entitats de Tinença de Valors Estrangers es defineixen com a societats establer-
tes a Espanya per un inversor no resident, el principal objecte de les quals és la tinença d’acci-
ons de societats estrangeres (Secretaría de Estado de Comercio, 2017, p. 54). En el present 
estudi ens referim sempre a l’anomenada IED productiva, és a dir, la que no té en compte les 
inversions que efectuen les ETVEs.
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Gràfic 1 - Fluxos d’IED bruta i neta emesa per les empreses catalanes, excloses 
ETVEs. Anys 2007-2017 (en milions d’euros)

Font: Elaboració pròpia a partir de DataInvex, data darrer accés: 02/04/2018.

En els quatre anys següents, 2010 a 2013, al bell mig de la crisi econòmica a Es-
panya, es produeix una certa represa de la inversió a l’exterior si bé amb valors 
substancialment per sota dels de 2007 i 2008, anys previs a la crisi. És ben inte-
ressant analitzar la diferent evolució dels fluxos d’IED bruta i neta. D’una ban-
da, l’evolució dels fluxos d’IED bruta estarien indicant el manteniment del pro-
cés d’expansió internacional per part d’un grup d’empreses —si bé de manera 
més selectiva i amb un ritme bastant menys intens que en els anys previs a la 
crisi—. De l’altra, la desfavorable evolució dels fluxos d’IED neta estaria causa-
da per diferents factors: i) la caiguda dels fluxos d’IED bruta és el més evident, 
i ii) la magnitud —tant en termes absoluts com relatius— que podria estar as-
sociada tant a empreses en dificultats que estarien reduint la seva presència 
internacional com a altres empreses que estarien reconfigurant el seu portafo-
lis d’inversions a l’exterior, desinvertint en localitzacions que han esdevingut 
poc atractives i reinvertint en localitzacions amb un major potencial de creixe-
ment i rendibilitat. L’evidència empírica que es presenta més endavant apunta 
que el pes d’aquesta segona causa hauria estat important.

A partir de l’any 2014 es produeix una clara recuperació dels fluxos d’IED eme-
sos, tant en termes bruts com nets, amb una molt significativa disminució del 
volum de desinversions. Així, l’any 2017 el valor de la IED neta ascendirà a gaire-
bé 5.400 milions d’euros superant, per primera vegada en tot aquest període, 
el valor assolit el 2008 de prop de 4.700 milions d’euros.
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Aquesta evolució dels fluxos d’IED emesos s’ha vist reflectida en l’evolució de 
l’estoc d’IED emesa (en anglès, outward FDI stock) o “posició d’inversió a l’ex-
terior”, variable que mesura el nivell total d’inversió directa en un determinat 
moment, generalment al final d’un trimestre o d’un any. L’estoc d’IED emesa 
és el valor del patrimoni net dels inversors residents i els préstecs nets a em-
preses d’economies estrangeres.3 Així, la posició inversora catalana a l’exte-
rior l’any 2007 arribava a la xifra de 29.271 milions d’euros, equivalent a un 13,8% 
del PIB; mentre que l’any 2015 (darrer any disponible) aquesta assolia els 
43.588 milions d’euros, equivalent a un 20,2% del PIB.

Un tercer aspecte menys conegut de la internacionalització de les empreses 
catalanes, es refereix a l’evolució dels resultats de les seves filials a l’exterior. 
El gràfic 2 ens mostra l’evolució de les exportacions catalanes de béns i serveis 
i de la xifra de negoci de les filials a l’estranger, excloses les participades per 
ETVEs, per al període 2007-2015.

Gràfic 2 - Evolució de la xifra de negoci de les filials a l’exterior, excloses 
ETVEs, i de les exportacions catalanes de béns i serveis, 2007-2015  

(en milions d’euros)

Font: Elaboració pròpia a partir de DataInvex, data darrer accés: 02/04/2018.

3. El Registre d’Inversions Exteriors calcula la posició d’inversió a l’exterior sumant el valor 
comptable dels fons propis de les filials a l’estranger ponderat pel percentatge de participa-
ció accionarial de les empreses residents, en aquest cas a Catalunya, més el saldo net del fi-
nançament entre empreses vinculades, és a dir, entre les empreses matriu i llurs filials a l’ex-
terior.
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D’aquesta evolució, cal destacar-ne dos aspectes. El primer és la magnitud a la 
qual arribava l’any 2008 la xifra de negoci de les filials a l’estranger, 51.070 mili-
ons d’euros, que va representar un 90% del total de les exportacions de béns i 
serveis d’aquell any.4 Un clar indicador del significatiu grau d’internacionalitza-
ció assolit per les empreses catalanes abans de l’inici de la crisi econòmica. El 
segon aspecte és que, tret de la davallada de facturació l’any 2009, l’activitat 
de les filials es va recuperar els anys 2010 i 2011, i a partir del 2012 i fins al 2015 
(darrera dada disponible) es va situar a l’entorn dels 57.000 milions d’euros, al 
voltant d’un 12% superior a la de 2008 en valors absoluts.

En conclusió, la internacionalització de les empreses catalanes en el període 
2007-2017 ha progressat de manera significativa, impulsada per la difícil situa-
ció econòmica que va patir el conjunt de l’economia espanyola durant bona 
part del mateix. Sens dubte, l’aspecte més destacat ha estat la millora de la 
capacitat exportadora i el gran dinamisme de les exportacions fins a arribar a 
representar un 33,8% del PIB el 2017. En la vessant d’inversió internacional, això 
és, d’implantacions a l’exterior mitjançant filials —que caracteritza la internaci-
onalització avançada— els resultats també han estat força positius, sent objec-
te d’anàlisi en els propers apartats.

3.  La geografia de les implantacions a l’exterior de les empreses 
catalanes

3.1. Anàlisi a partir de l’estoc d’IED emesa per Catalunya

D’acord amb les estadístiques sobre l’estoc d’IED emesa, les empreses catala-
nes estaven implantades en un total de 98 països i geografies l’any 2015 (Da-
taInvex). El gràfic 3 ens mostra en valors percentuals l’evolució de posició in-
versora catalana a l’exterior (o estoc d’IED emesa) per grans regions 
geogràfiques a data 31 de desembre de cadascun dels anys del període 2007-
2015.

4. El Registre d’Inversions Exteriors calcula la xifra de negoci de les filials a l’exterior sumant la 
xifra de negoci de les filials a l’estranger ponderada pel percentatge de participació accionari-
al de les empreses residents, en el nostre cas, a Catalunya.
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Gràfic 3. Evolució de l’estoc d’IED emesa per regions mundials, 2007-2015  
(en %)

Font: Elaboració pròpia a partir de DataInvex, data darrer accés: 02/04/2018.

L’anàlisi del gràfic 3 posa de manifest la creixent diversificació geogràfica de 
les implantacions de les empreses catalanes en el període 2007-2015. Així, l’any 
2007 el patró era clarament biregional, caracteritzat pel fort predomini de les 
inversions als països membres de la Unió Europea abans de la seva ampliació 
(UE-15) i, en segon lloc i a significativa distància, a Llatinoamèrica, amb un 62,4% 
i un 20,2% respectivament de l’estoc total d’IED.

Tot i l’impacte de la crisi econòmica i de la retracció dels fluxos d’IED, vuit anys 
més tard s’observa un patró de localització molt més balancejat. Si bé la UE-15 
segueix sent la regió que concentra un major volum de l’estoc d’IED, la seva 
proporció es redueix a un 40%, i si afegim les inversions als països de l’amplia-
ció, el conjunt de la Unió Europea (UE-28) concentra gairebé un 43%. Altrament 
dit, ja el 2015, la major part de les inversions de les empreses catalanes a l’es-
tranger, prop del 57% estaven localitzades fora de la Unió Europea. En aquest 
sentit, tot i un lleuger retrocés, Llatinoamèrica es manté com la segona localit-
zació preferent amb un 19,3% de l’estoc d’IED, seguida de prop per Amèrica del 
Nord, que experimenta un creixement continuat a partir del 2010 fins a arribar 
al 16,5%. També són destacables, d’una banda, el creixent pes de les inversions 
a Àsia i Oceania, que passen d’un 1,6% el 2007 al 7,2% de l’estoc d’IED el 2015, i 
de l’altra, les inversions a la resta d’Europa. que d’un 7% el 2007 passen a repre-
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sentar un 12,6% del total de l’estoc d’IED. El pes de les inversions a Àfrica es 
manté molt estable al llarg de tot el període, sent del 1,4% el 2015.

3.2. Anàlisi a partir dels fluxos d’IED emesos en el període 2007-2017

Per obtenir una visió dinàmica de les tendències recents d’implantació de les 
empreses catalanes fora d’Espanya, ens cal analitzar l’evolució en les destinaci-
ons de l’IED emesa per Catalunya, i comparar-la amb les tendències a escala 
mundial. El gràfic 4 ens mostra els fluxos d’IED rebuts a escala mundial i per 
grup d’economies en el període 2010-2017.

Gràfic 4. Fluxos d’IED a escala mundial rebuts per grups d’economies,  
2007-2017 (milions de dòlars)

* Estimació preliminar.

Font: Elaboració pròpia a partir d’UNCTAD Stat (data d’accés: 26/03/2018) i UNCTAD, 
Investment Trends Monitor de gener 2018 per a l’any 2017.

Dos aspectes són especialment remarcables des de la perspectiva del nostre 
estudi. El primer és la ràpida recuperació que van experimentar els fluxos d’IED 
mundialment després de la forta caiguda experimentada els anys 2008 i 2009. 
El segon aspecte és la notable estabilitat dels fluxos d’IED dirigits a les econo-
mies en desenvolupament que, a més, van rebre prop de la meitat dels fluxos a 
escala mundial al llarg del període 2010-2017 (en concret, el 48% de mitjana).
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El gràfic 5 ens mostra els fluxos d’IED bruta emesos per les empreses catalanes 
per grup d’economies en el mateix període 2007-2017. Si els comparem amb 
els fluxos d’IED mundials del gràfic anterior, l’aspecte més destacable és el pre-
domini dels fluxos adreçats a les economies desenvolupades, si bé es poden 
identificar dues etapes clarament diferenciades. La primera està marcada per 
l’esfondrament de les inversions que es produeix el 2009 i l’evolució posterior 
fins al 2013, en la qual els fluxos dirigits a les economies desenvolupades i a les 
economies en desenvolupament evolucionen de manera bastant semblant, re-
presentant en mitjana el 57% i el 43% respectivament del total de la IED bruta 
emesa en el període 2010-2013. En la segona etapa, període 2014-2017, el volum 
dels fluxos d’IED bruta dirigits a les economies en desenvolupament s’estabilit-
za entorn dels 1.000 milions d’euros anuals, mentre que els adreçats a les eco-
nomies desenvolupades passen dels 1.500 milions d’euros de mitjana anual del 
període 2010-2013 als 3.500 milions d’euros anuals de mitjana els tres anys se-
güents, incrementant-se fins a gairebé 5.600 milions d’euros el 2017. Com a 
conseqüència, el pes relatiu de les inversions en les economies en desenvolu-
pament es redueix significativament, tot passant del 43% de mitjana en el perí-
ode 2010-2013 al 20% en el període 2014-2017.

Gràfic 5. Fluxos d’IED bruta emesa per les empreses catalanes per grups 
d’economies destinatàries, 2007-2017 (milions d’euros)

Font: Elaboració pròpia a partir de DataInvex, data darrer accés: 02/04/2018.

001-292 ponenciasEIX4.indd   95 24/07/2018   10:08:47



96

La intensitat inversora de Catalunya i els mercats potencials de futur...

4. Anàlisi de la intensitat inversora de Catalunya

El propòsit d’aquest apartat és determinar, en primer lloc, si les empreses cata-
lanes estan invertint proporcionalment més o menys en una destinació deter-
minada en comparació amb les inversions totals a escala mundial en la mateixa 
destinació i, en segon lloc, si les destinacions (països i regions) en què les em-
preses catalanes estan intensificant les seves inversions directes es correspo-
nen amb aquelles amb un major grau d’atractiu, considerant tant el seu poten-
cial de creixement a mitjà i llarg termini com el grau de dificultat derivat del seu 
marc regulador i institucional.

Amb aquesta finalitat s’ha calculat l’índex d’intensitat inversora (I) de Catalu-
nya per als anys 2007 i 2015. Aquest índex es defineix com la ràtio entre la quo-
ta que representa la inversió en el país receptor j sobre el total de la inversió a 
l’estranger feta pel país emissor c i la quota que representa la inversió estran-
gera total rebuda pel país receptor j sobre el total de la inversió estrangera re-
buda per tots els països al món. La fórmula emprada és la següent:

en què

Ecj són les inversions de Catalunya al país o regió j,
Ec són les inversions totals de Catalunya a l’estranger,
Rj és la inversió estrangera total rebuda pel país o regió j,
Rw és el total de la inversió estrangera rebuda a escala mundial,
ecj és la quota de les inversions de Catalunya a j respecte el total de les inversi-
ons de Catalunya,
rj és la quota de la inversió estrangera total rebuda per j respecte del total de la 
inversió estrangera rebuda a escala mundial.

Per tal de fer homogènia la comparació entre les dues quotes de què consta la 
ràtio, a l’hora de calcular la variable Rw s’haurien de restar les inversions estran-
geres rebudes pel país emissor c, és a dir, Catalunya. En el nostre cas, no obs-
tant, en tractar-se d’una economia d’àmbit subestatal, les estadístiques sobre 
IED només consideren les inversions fetes per les empreses catalanes fora d’Es-
panya (però no a la resta d’Espanya). Per això, en el càlcul de la variable Rw s’han 
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restat les inversions estrangeres rebudes pel conjunt d’Espanya. D’aquesta ma-
nera el conjunt de països considerats per al càlcul de l’índex tant en el numera-
dor com en el denominador és el mateix, tots els del món excepte Espanya.

L’índex d’intensitat inversora pot prendre un rang de valors molt ampli. Un ín-
dex amb valor igual a 1 indica que la quota de les inversions de Catalunya a una 
destinació determinada és la mateixa que la quota de les inversions de la resta 
del món a la mateixa destinació. És a dir, que Catalunya estaria invertint en 
aquella regió o país amb la mateixa intensitat que la resta de països del món. 
Per contra, un índex superior (inferior) a 1 indica que les inversions cap a una 
destinació determinada presenten una intensitat alta (per sobra de la mitjana 
mundial) o baixa (per sota d’aquesta mitjana).

En el cas dels estudis sobre IED, l’índex d’intensitat inversora es pot calcular tant 
amb la variable de fluxos d’IED (p. ex. Petri, 1995) com amb la variable d’estoc 
d’IED (p. ex. Dunning, Fujita i Yakova, 2007). En el nostre cas hem optat per l’estoc 
d’IED perquè informa del nivell total d’inversió directa de Catalunya en un país o 
regió en un determinat moment, incloent-hi els beneficis reinvertits (o pèrdues re-
gistrades) per les filials de les empreses catalanes en una determinada localització.

Del total de 98 països i geografies on estaven implantades les empreses catala-
nes l’any 2015 s’han exclòs, als efectes de la nostra anàlisi, els següents grups de 
països: i) aquells on el volum de l’estoc d’IED no superava els 100.000 euros l’any 
2015, ii) els paradisos fiscals,5 i iii) Andorra i Cuba, atès que no es disposa de la 
informació sobre l’estoc d’IED rebuda del conjunt de països del món. Fetes 
aquestes exclusions, resulta un llistat de 86 països per als quals s’ha calculat l’ín-
dex d’intensitat inversora en dos moments del temps, a 31/12/2007 i a 31/12/2015. 
Aquests 86 països representaven el 99,4% de l’estoc d’IED de Catalunya i el 95,1% 
de l’estoc d’IED rebuda a escala mundial, excloent-hi Espanya, l’any 2015.

Per tal de facilitar la comparabilitat dels resultats del present estudi amb els 
obtinguts per Jiménez et al. (2018) sobre intensitat exportadora de Catalunya, 
s’han fet servir les mateixes regions mundials: Unió Europea (que en el nostre 
cas hem desglossat entre els països membre abans de la seva ampliació, o UE-
15, i els països de l’ampliació), resta d’Europa, Àfrica del Nord, Àfrica Subsahari-
ana, Orient Mitjà, Amèrica Llatina, Amèrica del Nord, Àsia i Oceania.

5. En concret, es tracta d’Aruba, Bahames, Barbados, Curaçao, les Illes Caiman i les Illes Verges 
Britàniques.
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Les fonts utilitzades per al càlcul dels índexs d’intensitat inversora són DataIn-
vex-Secretaría de Estado de Comercio per a les dades de l’estoc d’IED de Catalu-
nya i UNCTAD Stat per a les dades de l’estoc d’IED rebuda pels diferents països 
i regions.

Atès que el propòsit de l’estudi és la identificació de potencials mercats de futur 
per a les empreses catalanes des de la perspectiva de la inversió directa o implan-
tació, a la relació de 86 països esmentada s’han incorporat 19 països més, consi-
derats com a mercats de futur per una o més d’aquestes tres fonts: i) la relació 
de països desenvolupats i països emergents que BBVA Research estima que efec-
tuaran una aportació més gran al creixement del PIB mundial en el període 2015-
2025, ii) el treball de Jiménez, Fita i Estapé (2018) en què identifiquen els països 
amb potencial per millorar les exportacions de Catalunya, i iii) els països conside-
rats d’especial interès en les línies orientatives per al 2018 per part del Fondo para 
la Internacionalización de la Empresa (FIEM) de la Secretaría de Estado de Comer-
cio del govern espanyol. En conjunt, aquests 105 països representaven l’any 2015 
el 97,9% de l’estoc d’IED rebuda a escala mundial, excloent-hi Espanya.

Per a cadascun dels 105 països seleccionats i de les 10 regions mundials, els ín-
dexs d’intensitat inversora obtinguts s’han avaluat conjuntament amb les 
perspectives de creixement per al període 2015-2025 i amb el grau de facilitat o 
dificultat que presenta el marc regulador i institucional de cada país per al 
desenvolupament de l’activitat empresarial segons els informes Doing Business 
2018 de la Corporació Financera Internacional (IFC en les seves sigles en an-
glès) i Corruption Perception Index 2017 de Transparency International.

Pel que fa a les perspectives de creixement es pren com a referència la classifi-
cació que efectua BBVA Research de les economies emergents en tres grups: i) 
els països EAGLE (sigles en anglès d’economies emergents i líders en creixe-
ment), la contribució dels quals al creixement econòmic mundial en el període 
2015-2025 (en termes del seu increment de PIB real ajustat per la paritat de 
compra) s’espera que sigui més gran que la mitjana dels països avançats líders 
agrupats en el G7, ii) els països en el Niu que podrien pertànyer al grup dels 
EAGLE en un futur (jugant amb la imatge que la paraula eagle significa àliga en 
anglès), la contribució de les quals al creixement econòmic mundial s’espera 
que sigui més gran que la mitjana de la resta de països desenvolupats no G7, i 
iii) la resta de països en desenvolupament. Aquesta classificació combina la 
grandària i les perspectives de creixement d’un país. En el seu informe de 2016, 
BBVA Research identifica 15 economies EAGLE i 20 economies en el Niu.
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Per avaluar la factibilitat d’un increment de la presència inversora de les em-
preses catalanes en aquelles destinacions que sent atractives presenten bai-
xos índexs d’intensitat inversora s’ha tingut en compte l’evolució recent (anys 
2014-2017) dels fluxos d’IED bruta emesa per les empreses catalanes així com la 
rendibilitat mitjana de les filials en aquella regió mundial, ja que —com és sa-
but— els beneficis empresarials són un dels millors predictors d’inversions fu-
tures. La font d’informació sobre els resultats de les filials és DataInvex.

Les conclusions així obtingudes es plasmen en una recomanació sobre els paï-
sos i regions on seria recomanable una major presència inversora de les em-
preses catalanes a mitjà i llarg termini (horitzó 2025) per tal d’aprofitar millor 
les tendències de creixement de l’economia mundial.

4.1. Anàlisi per regions mundials

L’evolució de la intensitat inversora de Catalunya en el període 2007-2015 pa-
lesa els significatius esforços realitzats per les empreses catalanes per diversifi-
car les seves implantacions més enllà de les destinacions tradicionals (Llatinoa-
mèrica, la Unió Europea i l’Àfrica del Nord), a la recerca de les regions amb un 
major potencial de creixement.

Tot i haver experimentat reduccions de certa entitat, els índexs d’intensitat in-
versora de Catalunya l’any 2015 seguien sent elevats a Llatinoamèrica (2,72) i a 
la UE-15 (1,56). Per contra, la difícil situació sociopolítica en molts països del 
Nord d’Àfrica es traduirà en la pràctica congelació d’inversions cap a la regió, 
resultant en un descens de l’índex d’intensitat inversora una mica per sota de 
la unitat (0,91). De manera semblant, la duresa de la recessió econòmica ex-
perimentada pels països de l’ampliació de la UE, també es traduirà en un des-
cens significatiu de la intensitat inversora (0,68), que ja prèviament a la crisi de 
2008 era inferior a la unitat.

D’altra banda, cal constatar la molt positiva evolució de la intensitat inversora 
de Catalunya en les regions mundials que han experimentat un major dinamis-
me econòmic en el període considerat. Ací, cal destacar el gran salt que experi-
menta l’índex d’intensitat inversora en el cas dels països de la resta d’Europa 
(de 0,97 a 2,06) i d’Amèrica del Nord (de 0,11 a 0,64), país en el qual la presèn-
cia inversora de les empreses catalanes comença a ser significativa. També són 
importants els increments de l’índex, tot i que situant-se encara en valors sen-
siblement inferiors a la unitat, en aquelles regions on la presència d’empreses 
catalanes havia estat històricament molt limitada. En concret, l’Àfrica Subsaha-
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riana (0,36), Àsia (0,30), Oceania (0,11) i l’Orient Mitjà (0,06). Cal tenir present 
que algunes estimacions situen al voltant del 72% l’aportació d’aquestes quatre 
regions a l’increment del PIB mundial en el període 2015-2025, amb Àsia contri-
buint ella sola prop d’un 63% (BBVA Research, 2017).

Gràfic 6. Índex d’intensitat inversora de Catalunya, 2007-2015.  
Regions mundials

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.

4.2. Anàlisi per països

A continuació es presenten els resultats obtinguts de l’anàlisi dels 105 països 
seleccionats per regions mundials. A les taules 1 a 7 de l’Annex es proporciona 
la informació emprada per elaborar aquest capítol de l’estudi tant a escala de 
país com de regió.

4.2.1. Països membres de la Unió Europea abans de l’ampliació (UE-15)

Els països de la UE-15, excloent-hi Espanya, concentren el 25,5% de l’estoc mun-
dial d’IED rebuda alhora que constitueixen la principal destinació de les inversi-
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ons exteriors de les empreses catalanes, assolint aquestes el 39,8% de l’estoc 
total d’IED (dades 2015).

La intensitat inversora de Catalunya és especialment alta a Portugal (8,42) i a 
Grècia (7,80). L’índex també és superior a la unitat en vàries de les principals 
economies de la UE-15 com Itàlia (3,61), França (2,97) i el Regne Unit (1,50) així 
com també a Bèlgica (2,74), Àustria (1,84) i Luxemburg (1,53). L’excepció la tro-
bem a Alemanya (0,48) en què l’índex se situa per sota d’1, tot i ser la major 
economia de la Unió Europea i el segon mercat més important per a les expor-
tacions catalanes.

D’altra banda, la intensitat inversora de les empreses catalanes és molt baixa 
als països nòrdics: Finlàndia (0,09), Suècia (0,07) i Dinamarca (0,01), així com 
en els Països Baixos (0,02), si bé en aquest darrer cas sembla tractar-se d’una 
situació puntual, força atípica, ja que es produeix una forta davallada de l’estoc 
d’IED fruit d’importants desinversions els anys 2013 i 2014. L’evolució dels flu-
xos d’IED bruta i neta cap els Països Baixos els anys 2016 i 2017 fa preveure una 
recuperació significativa d’aquest índex.

Gràfic 7. Índex d’intensitat inversora de Catalunya, 2015. Països de la UE-15

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.
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El marc institucional de la Unió Europea, amb la implementació del mercat 
únic, i la qualitat i l’eficiència de les infraestructures de transport en gran 
part del territori de la UE-15, fan que l’anàlisi de les implantacions empresari-
als, especialment de les productives, s’hagi de considerar des d’una pers-
pectiva geogràfica més àmplia que la consideració individual país a país. Així, 
en bastants sectors és freqüent que les implantacions productives s’efectu-
ïn en uns pocs països de la UE des dels quals servir al conjunt del mercat eu-
ropeu. En el cas dels països de menor grandària també és força freqüent 
que des de la filial en un país es gestionin les activitats comercials en els paï-
sos veïns, com és el cas dels països del Benelux. Sota aquesta perspectiva, i 
atès que la intensitat inversora de Catalunya en la UE-15 és en conjunt eleva-
da (1,58), el potencial de millora pel que fa a les implantacions empresarials 
se centraria fonamentalment en Alemanya, no sols per la grandària i dina-
misme de la seva economia i la seva proximitat als països nòrdics, sinó tam-
bé —i especialment— per accedir a tecnologia avançada i al seu sistema 
d’innovació.

4.2.2. Països de l’ampliació de la Unió Europea (UE-Ampliació)

Els països de l’ampliació de la UE totalitzen el 3,92% de l’estoc mundial d’IED 
rebuda alhora que representen un 2,66% de l’estoc d’IED de les empreses cata-
lanes (dades 2015).

Dins d’aquest grup de països, destaca la intensitat inversora a Polònia (1,91), 
tot i haver experimentat una certa davallada en els darrers anys, i a Hongria 
(1,50), on l’evolució ha estat força positiva. Amb valors inferiors a la unitat, 
però clarament més alts respecte de l’any 2007, trobem Lituània (0,88), Croà-
cia (0,41) i els restants països de major grandària del grup: República Txeca 
(0,71), Romania (0,68) i Eslovàquia (0,73). Finalment, cal notar la molt baixa 
intensitat inversora de les empreses catalanes a Bulgària i als països de reduï-
da grandària d’aquest grup (els bàltics excepte Lituània, Eslovènia, Malta i Xi-
pre).
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Gràfic 8. Índex d’intensitat inversora de Catalunya, 2015. Països ampliació de 
la UE

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.

Les dades sobre els resultats de les filials de les empreses catalanes en el con-
junt dels països de l’ampliació de la UE mostren una caiguda significativa de la 
rendibilitat a partir de l’any 2009, reflex d’una difícil conjuntura econòmica (ve-
geu taula 6 a l’Annex). Aquest fet ha anat acompanyat d’una dràstica reducció 
dels fluxos d’IED bruta (-84%) envers aquests països en el període 2014-2017 
respecte del període 2010-2013. La conclusió és que no s’entreveuen oportuni-
tats significatives per a un augment de la intensitat inversora de Catalunya. No 
obstant, en l’escenari d’una futura reducció de les tensions geopolítiques en-
tre la UE i Rússia, els països d’aquest grup amb una base industrial més desen-
volupada, com ara la República Txeca, guanyarien en atractiu com a base pro-
ductiva i logística per subministrar al mercat rus.

4.2.3. Països de la resta d’Europa

En conjunt, els països seleccionats de la resta d’Europa representen el 6,1% de 
l’estoc mundial d’IED rebuda, i el 12,6% de l’estoc d’IED emesa per les empreses 
catalanes (dades 2015).
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Entre aquests països, destaca especialment la intensitat inversora de Catalunya 
a Suïssa (3,32), que és el segon país en importància en base al volum de l’estoc 
d’IED de les empreses catalanes. També mostren índexs superiors a la unitat Is-
làndia (2,30) i Turquia (1,10). Per contra, l’índex és inferior a la unitat a Noruega 
(0,43) i a Rússia (0,24), i molt baix en els països a l’entorn de Rússia com Bielo-
rússia, Ucraïna i Geòrgia, i en els països balcànics no membres de la UE, com 
Sèrbia o Bòsnia i Hercegovina, reflex de la pràctica absència d’inversions per 
part de les empreses catalanes. Atesa la situació de tensió geopolítica entre la 
UE i les dues grans economies en aquest grup, d’una banda amb Rússia degut 
als conflictes d’Ucraïna i de Síria, i de l’altra amb Turquia, no s’entreveuen opor-
tunitats significatives a mitjà termini per a un augment de la intensitat inversora.

Gràfic 9. Índex d’intensitat inversora de Catalunya, 2015.  
Països de la resta d’Europa

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.

4.2.4. Àfrica del Nord

Els països seleccionats del Nord d’Àfrica representen en conjunt el 0,90% de 
l’estoc mundial d’IED rebuda i el 0,83% de l’estoc d’IED emesa per les empreses 
catalanes (dades 2015). En conjunt, la intensitat inversora en aquests països 
(0,91) està bastant en línia amb la mitjana mundial.
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La intensitat inversora de Catalunya és elevada al Marroc (2,83) i a Tunísia 
(1,14), tot i haver experimentat una certa davallada en els darrers anys. Aquests 
dos països són els geogràficament més propers i amb un major grau d’estabili-
tat sociopolítica des de l’esclat de les primaveres àrabs a finals de l’any 2010. 
Mentre que en els restants països, l’índex és sensiblement inferior a la unitat, 
la seva evolució ha estat ben dispar. D’una banda, Egipte (0,23), que ha passat 
de no tenir filials registrades el 2007 a rebre inversions directes de les empre-
ses catalanes, modestes en volum i de manera discontínua, en el període 2007-
2014, si bé no s’ha registrat cap nova inversió des del 2015. D’altra banda, la in-
tensitat inversora a Algèria ha davallat molt significativament, passant l’índex 
del 2,43 el 2007 al 0,11 el 2015, com a conseqüència d’importants desinversions 
a partir de 2011. Finalment, a Líbia no hi ha inversions registrades.

Entre els països emergents amb una aportació estimada més gran a l’incre-
ment del PIB mundial en el període 2015-2025, BBVA Research inclou a quatre 
dels cinc països analitzats: Egipte a la categoria de país Eagle, i Algèria, Marroc 
i Líbia a la categoria de país Niu. No obstant, tret del Marroc, amb un grau de 
dificultat mitjana, els altres tres països presenten entorns reguladors i instituci-
onals de dificultat alta (Egipte) o molt alta (Algèria i Líbia) (vegeu taula 7 a l’An-
nex). Quan es consideren conjuntament la grandària i les perspectives de crei-
xement d’aquestes economies amb els seus entorns reguladors i institucionals, 
Egipte és el país que comparativament ofereix un potencial marge de millora 
més clar a mitjà termini pel que fa a les implantacions empresarials.

Gràfic 10. Índex d’intensitat inversora de Catalunya, 2015. Àfrica del Nord

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.
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4.2.5 Àfrica Subsahariana

Els països seleccionats de l’Àfrica Subsahariana totalitzen l’1,52% de l’estoc 
mundial d’IED rebuda i el 0,55% de l’estoc d’IED emesa per les empreses catala-
nes (dades 2015), la qual cosa palesa la baixa intensitat inversora en aquests 
països en relació amb la mitjana mundial.

En relació amb el seu potencial de mercat, la presència de les empreses catala-
nes és molt minsa i sols molt recentment han començat a invertir amb molta 
prudència. Així, l’estoc d’IED de Catalunya a la regió l’any 2007 es concentrava 
en només cinc països (Angola, Ghana, Maurici, Senegal i Sud-àfrica), mentre 
que el 2015 el nombre de països va augmentar a dotze, principalment a l’Àfrica 
Occidental i Central (Benín, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Ivori, Senegal i 
Togo) i l’Àfrica del Sud (Angola, Moçambic i Sud-àfrica), si bé amb volums d’IED 
molt petits, tret del cas de Sud-àfrica (vegeu taula 5 a l’Annex).

Dins d’aquest grup de països, destaca la intensitat inversora a Togo (7,57) i An-
gola (3,05), amb valors de l’índex superiors a la unitat. Seguits, amb valors 
prou inferiors a la unitat, per Senegal (0,33), Benín (0,20), Camerun (0,15), Cos-
ta d’Ivori (0,13), Maurici (0,10), Sud-àfrica (0,10) i Burkina-Faso (0,04), i no signi-
ficatius a la resta de països considerats. Altrament dit, la intensitat inversora és 
alta en les dues principals economies del sud del continent africà, Sud-àfrica i 
Angola, i molt baixa a l’Àfrica Occidental i Central (tret de Togo). En aquest 
sentit, cal subratllar la pràcticament inexistent presència de les empreses cata-
lanes en els països de l’Est d’Àfrica.

L’Àfrica Subsahariana, tot i el seu potencial de creixement a mitjà i llarg termi-
ni, presenta un entorn regulador i institucional molt poc favorable a les empre-
ses, la qual cosa explica en gran part la baixíssima presència inversora de Cata-
lunya. BBVA Research inclou quatre dels països de l’Àfrica Subsahariana entre 
les economies emergents amb una contribució significativa a l’increment del 
PIB mundial en el període 2015-2025: Nigèria com a país Eagle, i Etiòpia, Moçam-
bic i Sud-àfrica com a països Niu. Pel que fa a l’entorn regulador i institucional, 
Sud-àfrica presenta un grau de dificultat mitjana mentre que en els altres tres 
països el grau de dificultat és molt alt (Etiòpia, Moçambic i Nigèria) (vegeu tau-
la 7 a l’Annex). En aquest context, tant Kenya com Sud-àfrica —les principals 
economies de l’Àfrica de l’Est i del Sud, respectivament— presenten els climes 
de negocis més favorables de la regió. En una perspectiva a mitjà i llarg termini 
són els dos països que ofereixen un potencial de millora pel que fa a les implan-
tacions empresarials.
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Gràfic 11. Índex d’intensitat inversora de Catalunya, 2015. Àfrica Subsahariana

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.

4.2.6. Orient Mitjà

Els països seleccionats de l’Orient Mitjà representen en conjunt el 2,40% de l’es-
toc mundial d’IED rebuda i el 0,15% de l’estoc d’IED emesa per les empreses ca-
talanes (dades 2015). El notable contrast entre el pes de la regió a escala mun-
dial i a Catalunya, posa en relleu que l’Orient Mitjà no ha estat considerat fins 
molt recentment com un destí per implantar filials. De fet, l’estoc d’IED de Ca-
talunya a la regió l’any 2007 es concentrava en dos països, els Emirats Àrabs 
Units i Jordània; mentre que el 2015 ho feia en tres: els Emirats Àrabs Units, Is-
rael i Iran, la tercera, quarta i segona economies de la regió respectivament. 
Cal afegir que entre 2011 i 2014 es produeixen algunes inversions de poc volum 
que al poc es desinverteixen a l’Aràbia Saudita i a Qatar, raó per la qual el valor 
de l’estoc al 2015 és zero. Pel que fa a la intensitat inversora, els índexs per a 
aquests països són tots molt baixos: Emirats Àrabs Units (0,23), Israel (0,11) i 
Iran (0,03), lluny de la mitjana mundial.
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L’Orient Mitjà aporta quatre països al grup de les economies emergents amb 
major potencial de contribuir a l’increment del PIB mundial en el període 2015-
2025: Iran com a país Eagle, i Aràbia Saudita, Emirats Àrabs i Iraq com a països 
Niu. Pel que fa a l’entorn regulador i institucional, Emirats Àrabs presenten un 
entorn de negocis molt favorable, mentre que a l’Aràbia Saudita el grau de difi-
cultat és mitjà i molt alt a Iran i Iraq (vegeu taula 7 a l’Annex). En conclusió, el 
potencial de millora pel que fa a les implantacions empresarials se centraria, 
d’una banda, en els Emirats Àrabs Units, per oferir un molt bon balanç entre la 
grandària i les perspectives de creixement de l’economia i el marc institucional 
i regulador, i de l’altra, Israel, la quarta economia en grandària de la regió amb 
la qual hi ha intenses relacions comercials i que posseeix empreses innovado-
res en sectors de tecnologia avançada.

A més llarg termini, caldria també considerar l’Aràbia Saudita, primera econo-
mia de la regió, i l’Iran, especialment si no es trenca el pacte nuclear amb els 
cinc països membres permanents del Consell de Seguretat de Nacions Unides 
més Alemanya, fortament qüestionat per l’actual administració nord-america-
na, que contempla l’aixecament de les sancions comercials.

Gràfic 12. Índex d’intensitat inversora de Catalunya, 2015. Orient Mitjà

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.

001-292 ponenciasEIX4.indd   108 24/07/2018   10:08:47



109

Xavier Mendoza

4.2.7. Amèrica

Els Estats Units i Canadà representen en conjunt el 25,7% de l’estoc mundial 
d’IED rebuda i el 16,5% de l’estoc d’IED emesa per les empreses catalanes (da-
des 2015). Tot i trobar-se per sota de la mitjana mundial, l’índex d’intensitat in-
versora de Catalunya ha millorat sensiblement en el cas dels Estats Units, pas-
sant del 0,13 el 2007 al 0,73 el 2015. Per contra, la intensitat inversora al Canadà 
que ja era molt baixa encara s’ha reduït més.

Per la grandària i dinamisme de les seves economies, la primera i la desena més 
grans del món en termes nominals (s’estima que conjuntament aportaran el 10% 
de l’increment del PIB mundial en el període 2015-2025), i pel seu favorable en-
torn regulador i institucional, tots dos països tenen potencial de millora pel que 
fa a les implantacions empresarials. A curt i mitjà termini sobresurt l’oportunitat 
dels Estats Units, el potencial del qual estan descobrint un nombre creixent 
d’empreses catalanes. Amb tot, la rendibilitat de les filials de les empreses cata-
lanes a l’Amèrica del Nord és, en mitjana, la segona més baixa des de l’any 2007, 
inici de la sèrie històrica, tan sols per sobre de la rendibilitat de les filials als paï-
sos de l’ampliació de la UE (vegeu taula 6 a l’Annex), reflex de ser una de les 
economies amb més intensitat competitiva al món. Al seu torn, Canadà apareix 
com una oportunitat a més llarg termini, especialment si tenim present el punt 
de partida. L’elevada integració econòmica dels dos països ha tendit a afavorir 
les localitzacions de filials als Estats Units, com a base des de la qual també po-
der servir al mercat canadenc. No obstant, el recent acord comercial entre Ca-
nadà i la Unió Europea (CETA en les seves sigles en anglès) podria contribuir a 
afavorir no sols les exportacions catalanes sinó també les inversions en filials.

Al seu torn, Llatinoamèrica i el Carib constitueixen la segona destinació en im-
portància de les inversions exteriors de Catalunya. Els països seleccionats re-
presenten en conjunt el 7,11% de l’estoc mundial d’IED rebuda i el 19,35% de l’es-
toc d’IED emesa per les empreses catalanes (dades 2015). La intensitat 
inversora de Catalunya l’any 2015 seguia sent elevada a Llatinoamèrica (2,72), 
significativament per sobra de la mitjana mundial.

Per països, la intensitat inversora de Catalunya és especialment alta a Veneçue-
la (41,0)6 i Equador (10,32). L’índex també és superior a la unitat en altres tret-

6. Segons DataInvex, l’any 2015 es produeix un sobtat augment de l’estoc d’IED a Veneçuela 
respecte de l’any anterior, passant de 618,3 a 2.059,4 milions d’euros. Atès que els fluxos 
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ze països, mentre que és inferior a Colòmbia (0,95), on s’acosta molt a la uni-
tat, i a Hondures (0,48) i El Salvador (0,31). És interessant constatar que entre 
2007 i 2015 es produeix un augment generalitzat de l’estoc d’IED de Catalunya 
a la regió, en concret en 15 dels 18 països considerats (les excepcions són Ar-
gentina, Hondures i República Dominicana), la qual cosa comporta un fort in-
crement tot passant de 5.900 a 8.440 milions d’euros. No obstant, l’estoc 
d’IED rebuda per la regió de la resta del món va créixer més ràpidament, espe-
cialment entre 2010 i 2014, coincidint amb el final del període de bonança eco-
nòmica marcat per l’anomenat “supercicle de les commodities”, caracteritzat 
pels elevats preus de les matèries primeres que es van mantenir en nivells molt 
alts pràcticament fins a principis del 2014 (Steinberg, 2016). Les dades d’UNC-
TAD indiquen que en 2015 i 2016 s’ha produït una reducció de certa entitat en 
els fluxos totals d’IED rebuda per la regió, la qual cosa fa esperar que la intensi-
tat inversora de Catalunya torni a augmentar respecte de la mitjana mundial.

Llatinoamèrica aporta cinc de les economies emergents que s’espera facin una 
aportació significativa a l’increment del PIB mundial en el període 2015-2025: 
Brasil i Mèxic com a països Eagle, i Colòmbia, Perú i Xile com a països Niu. En 
tots ells, els fluxos d’IED bruta rebuda de les empreses catalanes en el període 
2014-2017 són superiors als del període 2010-2013, amb l’excepció del cas de 
Xile (país, no obstant, que el 2015 tenia l’índex d’intensitat inversora més alt 
dels cinc).

En conclusió, les empreses catalanes, com les de la resta d’Espanya, gaudeixen 
d’un avantatge cultural a l’hora d’implantar-se a Llatinoamèrica i ho venen fent 
de manera significativa des de la segona meitat dels anys 90. En aquest sentit, 
no s’identifiquen països amb potencial de millora pel que fa a implantacions 
empresarials.

d’IED bruta a Veneçuela van ser de 47,1 milions d’euros, aquest augment es podria explicar 
per una forta revaloració dels fons propis de les filials de les empreses catalanes la qual cosa, 
atès el context de forta crisi econòmica al país, sembla poc probable.
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Gràfic 13. Índex d’intensitat inversora de Catalunya, 2015. Amèrica

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.

4.2.8. Àsia i Oceania

Els països seleccionats d’Àsia representen en conjunt el 22,3% de l’estoc mundi-
al d’IED rebuda i el 6,8% de l’estoc d’IED emesa per les empreses catalanes (da-
des 2015). Cal indicar que el 92% de l’estoc d’IED de Catalunya a la regió es con-
centra en tres de les quatre principals economies d’Àsia: Xina (incloent-hi Hong 
Kong) amb el 68%, Corea del Sud amb el 14% i Índia amb el 10%. Aquestes dades 
palesen el retard amb què les empreses catalanes han començat a invertir en 
aquesta regió, en comparació amb les seves homòlogues d’altres països de-
senvolupats. No obstant això, si bé l’índex d’intensitat inversora de Catalunya 
és baix (0,30), ha millorat sensiblement des del 2007 (0,09).

Dins d’aquest grup de països, la intensitat inversora de Catalunya és elevada a 
Bangladesh (2,11) i Corea del Sud (1,34), per sobre de la mitjana mundial. A con-
tinuació trobem les dues grans economies asiàtiques amb valors de l’índex infe-
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riors a la unitat, però prou significatius: Xina (0,62) i Índia (0,60). Els segueixen a 
distància Hong Kong (0,24), Taiwan (0,23), els països de major grandària de 
l’ASEAN (Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic, en les seves sigles en an-
glès) —Malàisia (0,19), Filipines (0,06), Tailàndia (0,05), Singapur (0,04), Viet-
nam (0,02) i Indonèsia (0,01)—, i finalment, de manera testimonial, Japó (0,01). 
En la resta de països no hi ha inversions d’empreses catalanes registrades.

Gràfic 14. Índex d’intensitat inversora de Catalunya, 2015. Àsia i Oceania

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.

Entre els països seleccionats d’Àsia trobem 13 de les 20 economies emergents 
que s’espera aportin el 58% de l’increment del PIB mundial en el període 2015-
2025: Bangladesh, Filipines, Índia, Indonèsia, Malàisia, Pakistan, Vietnam i Xina 
com a països Eagle, i Kazakhstan, Myanmar, Sri Lanka, Tailàndia i Uzbekistan 
com a països Niu. Dada per si mateixa prou eloqüent de la potencialitat dels 
països emergents asiàtics.
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Pel que fa als mercats de futur des de la perspectiva de les implantacions em-
presarials, Xina i Índia segueixen presentant potencial de millora. Si bé el marc 
regulador i institucional a la Xina (dificultat mitjana) és més favorable que a la 
Índia (dificultat alta), es tracta d’una economia que progressa ràpidament i en 
la qual la competència és cada cop més intensa. En aquest sentit, els fluxos 
d’IED bruta rebuda per la Xina de Catalunya en el període 2014-2017 van ser un 
58% inferiors als del període 2010-2013 dada que podria ser indicativa de la crei-
xent dificultat d’implantació en aquest país asiàtic. Per contra, els fluxos d’IED 
bruta a la Índia en el període 2014-2017 van ser un 208% superiors als del perío-
de 2010-2013.

Dins d’Àsia, els principals països de l’ASEAN també presenten importants mar-
ges de millora. De manera destacada trobem Singapur, Malàisia i Tailàndia, es-
pecialment els dos primers amb els entorns reguladors i institucionals més fa-
vorables d’aquest grup. A més llarg termini, caldria també considerar Filipines, 
Indonèsia i Vietnam. La raó que siguin oportunitats a més llarg termini rau en 
què els seus entorns reguladors i institucionals presenten un grau de dificultat 
alta i en la pràctica inexistència de fluxos d’inversió envers aquests països.

Pel que fa als països seleccionats d’Oceania, Austràlia i Nova Zelanda represen-
ten en conjunt el 2,45% de l’estoc mundial d’IED rebuda i el 0,27% de l’estoc 
d’IED emesa per les empreses catalanes (dades 2015). La inversió es concentra 
gairebé tota a Austràlia (el 99% de l’estoc) mentre que a Nova Zelanda és testi-
monial. Tot i tenir a favor seu la grandària de la seva economia —Austràlia ocu-
pa la dotzena posició al món per volum de PIB—, un entorn regulador i institu-
cional molt favorable, i l’anglès com a idioma oficial, la gran distància geogràfica 
amb Catalunya esdevé una gran barrera tant per a les exportacions com per a 
les inversions. En aquest sentit, des de la perspectiva de les implantacions em-
presarials, Austràlia presenta un potencial de millora més a mitjà i llarg termini.

5. Conclusions

Com hem vist, l’economia catalana no sols ha mantingut sinó que ha intensifi-
cat el seu procés d’internacionalització en la darrera dècada (2007-2017). Espe-
ronades per la profunditat de la crisi econòmica a Espanya i a la Unió Europea, 
les empreses catalanes han augmentat sensiblement la diversificació geogràfi-
ca tant de les seves exportacions com de les seves implantacions internacio-
nals.
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L’anàlisi efectuada en els apartats anteriors s’ha centrat a esbrinar si aquesta 
major diversificació geogràfica de les implantacions (mesurada en termes de 
l’estoc d’IED) s’està produint en destinacions (països i regions) que permeten 
aprofitar les dinàmiques de creixement a mitjà i llarg termini en els principals 
mercats internacionals o si, per contra, podrien aprofitar-les encara millor in-
tensificant la seva presència inversora en determinats països i regions. Amb 
aquesta finalitat s’ha calculat i analitzat l’índex d’intensitat inversora de Catalu-
nya per a 86 països i 10 regions mundials, i s’ha avaluat l’atractiu que presenten 
105 països des de la perspectiva de la implantació. Les principals conclusions 
obtingudes d’aquesta anàlisi s’exposen a continuació.

L’evolució de la intensitat inversora de Catalunya en el període 2007-2015 referi-
da a les regions mundials ens dona una visió global sobre els importants esfor-
ços realitzats per les empreses catalanes per diversificar les seves implantacions 
més enllà de les destinacions tradicionals (Llatinoamèrica, la Unió Europea i 
l’Àfrica del Nord), a la recerca de regions amb un major potencial de creixement.

Pel que fa a les destinacions tradicionals, la intensitat inversora de Catalunya 
l’any 2015 seguia sent elevada a Llatinoamèrica i a la UE-15, mentre que decrei-
xia sensiblement als països de l’ampliació de la UE i de l’Àfrica del Nord, situ-
ant-se en ambdós casos per sota de la mitjana mundial. Per contra, la intensitat 
inversora de Catalunya en les regions amb un major dinamisme econòmic ha 
evolucionat positivament. Cal destacar el significatiu augment de la intensitat 
inversora en els països de la resta d’Europa (degut sobretot a Suïssa i Turquia), 
que passa a ser elevada, i el gran salt que experimenta a Amèrica del Nord, tot 
i situar-se encara per sota de la mitjana mundial. També és molt remarcable 
l’important augment de la intensitat inversora a Àsia (degut sobretot a Xina i 
Índia), tot i que encara lluny de la mitjana mundial, i en menor mesura els aug-
ments a l’Àfrica Subsahariana i Oceania. En el seu conjunt, aquests resultats 
posen en relleu que les empreses catalanes estan intensificant les seves inver-
sions en implantacions en aquelles regions mundials amb un major potencial 
de creixement a mitjà i llarg termini.

L’avaluació de l’atractiu dels 105 països seleccionats —en base a l’evolució de 
la intensitat inversora de Catalunya al país, les seves perspectives de creixe-
ment a mitjà i llarg termini, i el grau de facilitat o dificultat que presenta el seu 
marc regulador i institucional per al desenvolupament de l’activitat empresari-
al— ha permès identificar aquells països que ofereixen un major atractiu per 
implantar-se i en els quals hi ha una baixa presència inversora de les empreses 
catalanes i, per tant, amb potencial marge de millora.
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A la Unió Europea, tot i que la intensitat inversora als països de la UE-15 és en 
conjunt elevada, Catalunya té marge de millora a Alemanya, tant per la grandà-
ria i dinamisme de la seva economia com per obtenir un millor accés al seu sis-
tema d’innovació i a empreses amb tecnologies punteres. Pel que fa als països 
de l’ampliació de la UE no s’entreveuen oportunitats significatives per intensifi-
car les inversions en implantacions. No obstant, en l’escenari d’una reducció 
de les tensions geopolítiques entre la UE i Rússia, països amb una base indus-
trial desenvolupada com ara la República Txeca, podrien guanyar en atractiu.

A l’Àfrica del Nord, Egipte ofereix marge de millora per a la intensificació de les 
inversions de les empreses catalanes, especialment si les importants reformes 
econòmiques de novembre de 2016 aconsegueixen impulsar la seva economia. 
L’Àfrica Subsahariana, tot i el seu potencial de creixement a mitjà i llarg termi-
ni, presenta un entorn regulador i institucional molt poc favorable a les empre-
ses, la qual cosa explica en gran part la baixíssima presència inversora de Cata-
lunya. En aquest context, tant Kenya com Sud-àfrica —les principals economies 
de l’Àfrica de l’Est i del Sud, respectivament— presenten els climes de negocis 
més favorables de la regió. En una perspectiva de mitjà i llarg termini, són els 
dos països que ofereixen un major atractiu.

A l’Orient Mitjà, el potencial de millora pel que fa a les implantacions empresa-
rials se centra en els Emirats Àrabs Units i en Israel. A més llarg termini, atès 
que gairebé no hi ha implantacions d’empreses catalanes en l’actualitat, també 
caldria considerar l’Iran, especialment si es manté el pacte nuclear i continua el 
procés d’aixecament de les sancions comercials, així com l’Aràbia Saudita, la 
primera economia de la regió que ha anunciat un ambiciós programa de mo-
dernització i transformació econòmica.

A l’Amèrica del Nord, Catalunya té marge de millora als Estats Units. A més, la 
tendència a un major proteccionisme per part de l’administració del president 
Trump accentuarà la necessitat d’intensificar les inversions en implantacions 
en aquest país. Al seu torn, Canadà també ofereix marge de millora si bé apa-
reix com una oportunitat a més llarg termini, que probablement es vegi afavo-
rida pel recent acord comercial entre Canadà i la Unió Europea (CETA). Pel que 
fa a Llatinoamèrica, la intensitat inversora de Catalunya a gran part de la regió 
ja és molt elevada i no s’identifiquen països on calgui intensificar l’actual esforç 
inversor.

A l’Àsia trobem el major nombre de països amb un elevat atractiu per implan-
tar-se i alhora una baixa o molt baixa presència inversora de les empreses cata-
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lanes. Si bé la intensitat inversora de Catalunya ha augmentat significativament 
a la Xina i a l’Índia, l’aportació d’aquestes dues economies al creixement del 
PIB mundial els propers anys és de tal magnitud que segueixen oferint un am-
pli potencial per a la intensificació de les inversions de les empreses catalanes. 
Dins d’Àsia, els principals països de l’ASEAN també presenten importants mar-
ges de millora. De manera destacada trobem Singapur, Malàisia i Tailàndia, es-
pecialment els dos primers amb els entorns reguladors i institucionals força fa-
vorables. A més llarg termini, caldria també considerar Filipines, Indonèsia i 
Vietnam.

A Oceania, Austràlia ofereix un elevat atractiu per incrementar la presència in-
versora de les empreses catalanes, no obstant la gran distància geogràfica que 
la separa de Catalunya és un important factor limitador, raó per la qual es con-
sidera com una destinació de futur més a mitjà i llarg termini.

Per últim, una consideració sobre les conclusions que s’acaben d’exposar. En 
les decisions d’inversió directa o implantació en un país per part d’una em-
presa, juntament amb els factors relatius a l’atractiu del país també hi juguen 
un paper molt important els factors relatius al seu sector industrial, al tipus de 
producte o servei que ofereix, la seva estratègia competitiva i model de nego-
ci, les seves capacitats tècniques i organitzatives, i la seva ambició empresarial. 
En aquest sentit, la proposta sobre les destinacions (països i regions) que pre-
senten un major potencial de futur s’ha d’entendre com una recomanació de 
caràcter general, un punt de partida al qual caldrà incorporar la perspectiva del 
sector industrial i de les pròpies característiques de l’empresa. Futurs desenvo-
lupaments d’aquest treball podrien replicar l’anàlisi a una escala sectorial, la 
qual cosa ens permetria analitzar la internacionalització de les empreses cata-
lanes des de la perspectiva de les cadenes de valor globals i la posició que hi 
ocupen.
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Annex

Taula 1. Índex d’intensitat inversora. Rànquing per països a la Unió Europea

PAÍS Estoc IED 
CAT 2007 
(milions 

€)

% estoc 
IED CAT 

2007

Estoc IED 
MÓN 
2007 

(milers 
de 

milions €)

% estoc 
IED 

MÓN 
2007

Índex 
intensitat 
inversora 

2007

Estoc IED 
CAT 2015 
(milions 

€)

% estoc 
IED CAT 

2015

Estoc 
IED 

MÓN 
2015 

(milers 
de 

milions 
€)

% estoc 
IED 

MÓN 
2015

Índex 
intensitat 
inversora 

2015

Portugal 2.575,3 8,80% 119,7   0,69% 12,77 1.743,2 4,00% 116,9   0,47% 8,42

Grècia 282,8 0,97% 53,2   0,31% 3,15 323,3 0,74% 23,4   0,10% 7,80

Itàlia 2.265,1 7,74% 376,5   2,17% 3,57 2.157,4 4,95% 337,1   1,37% 3,61

França 5.197,0 17,75% 623,6   3,59% 4,94 3.619,1 8,30% 688,9   2,80% 2,97

Bèlgica 1.101,2 3,76% 810,9   4,67% 0,81 2.212,5 5,07% 455,4   1,85% 2,74

Àustria 730,4 2,49% 159,6   0,92% 2,72 537,5 1,23% 165,0   0,67% 1,84

Luxemburg 576,8 1,97% 137,4   0,79% 2,49 613,7 1,41% 227,1   0,92% 1,53

Regne Unit 3.165,2 10,81% 1.124,6   6,48% 1,67 3.743,7 8,58% 1.408,3   5,72% 1,50

Irlanda 87,7 0,30% 203,7   1,17% 0,26 1.651,8 3,79% 866,2   3,52% 1,08

Alemanya 849,0 2,90% 952,2   5,48% 0,53 665,0 1,52% 786,9   3,20% 0,48

Finlàndia 9,1 0,03% 91,7   0,53% 0,06 13,2 0,03% 80,5   0,33% 0,09

Suècia 52,4 0,18% 297,2   1,71% 0,10 40,0 0,09% 302,5   1,23% 0,07

Paisos Baixos 1.364,5 4,66% 767,5   4,42% 1,05 22,3 0,05% 719,4   2,92% 0,02

Dinamarca 11,9 0,04% 111,3   0,64% 0,06 2,1 0,00% 100,1   0,41% 0,01

Total UE-15 18.268,4 62,40% 5.829,1   33,57% 1,86 17.344,8 39,76% 6.277,8   25,5% 1,56

Polònia 681,4 2,33% 164,4   0,95% 2,46 615,8 1,41% 182,5   0,74% 1,91

Hongria 105,7 0,36% 94,5   0,55% 0,66 223,6 0,51% 84,5   0,34% 1,50

Lituània 0,0 0,00% 15,1   0,09% 0,00 22,8 0,05% 14,7   0,06% 0,88

Eslovàquia 0,3 0,00% 47,7   0,27% 0,00 56,6 0,13% 43,7   0,18% 0,73

República 
Txeca

109,9 0,38% 112,0   0,65% 0,58 146,3 0,34% 116,6   0,47% 0,71

Romania 30,5 0,10% 61,6   0,35% 0,29 84,0 0,19% 70,1   0,28% 0,68
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PAÍS Estoc IED 
CAT 2007 
(milions 

€)

% estoc 
IED CAT 

2007

Estoc IED 
MÓN 
2007 

(milers 
de 

milions €)

% estoc 
IED 

MÓN 
2007

Índex 
intensitat 
inversora 

2007

Estoc IED 
CAT 2015 
(milions 

€)

% estoc 
IED CAT 

2015

Estoc 
IED 

MÓN 
2015 

(milers 
de 

milions 
€)

% estoc 
IED 

MÓN 
2015

Índex 
intensitat 
inversora 

2015

Croàcia 31,3 0,11% 41,7   0,24% 0,44 18,8 0,04% 25,9   0,11% 0,41

Malta 25,7 0,09% 111,8   0,64% 0,14 18,3 0,04% 165,5   0,67% 0,06

Letònia 1,8 0,01% 11,0   0,06% 0,10 0,6 0,00% 14,7   0,06% 0,02

Estònia 0,0 0,00% 15,7   0,09% 0,00 0,1 0,00% 19,0   0,08% 0,00

Xipre 73,7 0,25% 18,2   0,10% 2,40 0,9 0,00% 173,7   0,71% 0,00

Eslovènia 0,0 0,00% 10,9   0,06% 0,00 0,0 0,00% 12,6   0,05% 0,00

Bulgària 25,9 0,09% 37,9   0,22% 0,41 -26,8 -0,06% 42,9   0,17% -0,35

Total UE 
Ampliació

1.086,2 3,72% 742,5   4,27% 0,87 1.160,9 2,65% 966,5   3,92% 0,68

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades Datalnex - Secretaria de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat
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Taula 2. Índex d’intensitat inversora. Rànquing per països de la resta 
d’Europa i de l’Orient Mitjà

PAÍS Estoc IED 
CAT 2007 
(milions 

€)

% estoc 
IED 
CAT 
2007

Estoc IED 
MÓN 2007 
(milers de 
milions €)

% estoc 
IED 

MÓN 
2007

Índex 
intensitat 
inversora 

2007

Estoc IED 
CAT 2015 
(milions 

€)

% estoc 
IED 
CAT 
2015

Estoc IED 
MÓN 2015 
(milers de 
milions €)

% estoc 
IED 

MÓN 
2015

Índex 
intensitat 
inversora 

2015

Suïssa 1.441,3 4,92% 353,3 2,03% 2,42 4.931,2 11,31% 839,8 3,41% 3,32

Islàndia 0,0 0,00% 16,4 0,09% 0,00 32,0 0,07% 7,9 0,03% 2,30

Turquia 347,9 1,19% 155,4 0,89% 1,33 293,0 0,67% 149,8 0,61% 1,10

Noruega 95,8 0,33% 176,2 1,01% 0,32 106,0 0,24% 138,2 0,56% 0,43

Rússia 127,9 0,44% 488,3 2,81% 0,16 110,4 0,25% 262,7 1,07% 0,24

Sèrbia 0,0 0,00% 0,0 0,00% n.d. 2,9 0,01% 29,0 0,12% 0,06

Ucraïna 8,0 0,03% 38,1 0,22% 0,13 2,6 0,01% 47,0 0,19% 0,03

Bielorússia 0,0 0,00% 4,5 0,03% 0,00 0,5 0,00% 18,0 0,07% 0 ,02

Geòrgia 0,0 0,00% 5,4 0,03% 0,00 0,0 0,00% 12,9 0,05% 0,00

Total resta 
d'Europa

2.020,9 6,90% 1.237,5 7,13% 0,97 5.478,7 12,56% 1.505,4 6,11% 2,06

Emirats Àrabs 
Units

18,2 0,06% 48,9 0,28% 0,22 44,0 0,10% 109,0 0,44% 0,23

Israel 0,0 0,00% 49,1 0,28% 0,00 19,4 0,04% 104,1 0,42% 0,11

Iran 0,0 0,00% 20,3 0,12% 0,00 2,7 0,01% 45,1 0,18% 0,03

Aràbia 
Saudita

0,0 0,00% 73,5 0,42% 0,00 0,0 0,00% 224,1 0,91% 0,00

Bahrain 0,0 0,00% 12,1 0,07% 0,00 0,0 0,00% 28,3 0,11% 0,00

Iraq 0,0 0,00% 3,1 0,02% 0,00 0,0 0,00% 15,4 0,06% 0,00

Kuwait 0,0 0,00% 0,9 0,01% 0,00 0,0 0,00% 14,6 0,06% 0,00

Oman 0,0 0,00% 9,3 0,05% 0,00 0,0 0,00% 18,4 0,07% 0,00

Qatar 0,0 0,00% 15,4 0,09% 0,00 0,0 0,00% 33,2 0,13% 0,00

Total Orient 
Mitjà

18,2 0,06% 232,6 1,34% 0,05 66,2 0,15% 592,1 2,40% 0,06

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.
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Taula 3. Índex d’intensitat inversora. Rànquing per països d’Amèrica

PAÍS Estoc IED 
CAT 2007 
(milions 

€)

% 
estoc 
IED 
CAT 
2007

Estoc IED 
MÓN 2007 
(milers de 
milions €)

% estoc 
IED 

MÓN 
2007

Índex 
intensitat 
inversora 

2007

Estoc IED 
CAT 2015 

(milions €)

% estoc 
IED 
CAT 
2015

Estoc IED 
MÓN 2015 
(milers de 
milions €)

% 
estoc 
IED 

MÓN 
2015

Índex 
intensitat 
inversora 

2015

Canadà 55,4 0,19% 1.033,0 5,95% 0,03 11,3 0,03% 760,7 3,09% 0,01

Estats Units 793,5 2,71% 3.551,3 20,45% 0,13 7.167,4 16,44% 5.571,2 22,62% 0,73

Total Amèrica 
del Nord

848,8 2,90% 4.584,3 25,53% 0,11 7.178,8 16,46% 6.331,9 25,71% 0,64

Veneçuela 453,2 1,55% 44,8 0,26% 6,00 2.059,4 4,72% 28,4 0,12% 41,00

Equador 25,6 0,09% 10,3 0,06% 1,47 285,6 0,65% 15,6 0,06% 10,32

Uruguai 63,6 0,22% 6,4 0,04% 5,94 179,0 0,41% 21,8 0,09% 4,65

Argentina 1.139,6 3,89% 67,6 0,39% 10,01 570,9 1,31% 85,1 0,35% 3,79

Guatemala 5,3 0,02% 4,6 0,03% 0,68 79,2 0,18% 13,2 0,05% 3,39

Panamà 137,2 0,47% 14,6 0,08% 5,57 197,0 0,45% 39,6 0,16% 2,81

Xile 379,5 1,30% 107,6 0,62% 2,09 1.014,0 2,33% 222,0 0,90% 2,58

Brasil 1.338,6 4,57% 292,5 1,68% 2,71 1.933,6 4,43% 468,7 1,90% 2,33

Jamaica 0,0 0,00% 8,7 0,05% 0,00 52,3 0,12% 14,2 0,06% 2,09

Perú 62,9 0,21% 26,8 0,15% 1,39 236,9 0,54% 84,6 0,34% 1,58

Mèxic 1.866,9 6,38% 316,4 1,82% 3,50 1.380,4 3,17% 509,3 2,07% 1,53

Costa Rica 36,8 0,13% 10,8 0,06% 2,02 81,3 0,19% 31,1 0,13% 1,48

Paraguai 8,6 0,03% 2,1 0,01% 2,49 9,7 0,02% 4,4 0,02% 1,24

Bolívia 8,8 0,03% 5,5 0,03% 0,95 22,9 0,05% 11,6 0,05% 1,11

Colòmbia 246,0 0,84% 56,5 0,33% 2,58 291,9 0,67% 149,2 0,61% 1,11

Hondures 48,9 0,17% 4,5 0,03% 6,49 21,3 0,05% 12,7 0,05% 0,95

El Salvador -0,7 0,00% 6,0 0,03% 0,00 7,6 0,02% 9,0 0,04% 0,48

Rep. 
Dominicana

78,6 0,27% 11,6 0,07% 4,01 16,7 0,04% 30,6 0,12% 0,31

Total 
Llatinoamèrica 
i el Carib

5.899,4 20,17% 997,2 5,74% 3,51 8.439,6 19,35% 1.751,0 7,12% 2,72

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.
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Taula 4. Índex d’intensitat inversora. Rànquing per països d’Àsia

PAÍS Estoc IED 
CAT 2007 
(milions 

€)

% estoc 
IED 
CAT 
2007

Estoc IED 
MÓN 
2007 

(milers 
de 

milions 
€)

% estoc 
IED 

MÓN 
2007

Índex 
intensitat 
inversora 

2007

Estoc IED 
CAT 2015 
(milions 

€)

% estoc 
IED 
CAT 
2015

Estoc IED 
MÓN 
2015 

(milers 
de 

milions 
€)

% estoc 
IED 

MÓN 
2015

Índex 
intensitat 
inversora 

2015

Bangladesh 9,7 0,03% 4,4 0,03% 1,35 48,3 0,11% 12,9 0,05% 2,11

Corea del Sud 3,1 0,01% 122,0 0,70% 0,02 427,5 0,98% 179,5 0,73% 1,34

Xina 209,7 0,72% 327,1 1,88% 0,39 1.335,7 3,06% 1.220,9 4,96% 0,62

Índia 33,3 0,11% 105,8 0,61% 0,19 301,4 0,69% 282,6 1,15% 0,6

Xina, Hong Kong 39,2 0,13% 1.147,9 6,61% 0,02 675,8 1,55% 1.591,6 6,46% 0,24

Xina, Taiwan 25,6 0,09% 48,6 0,28% 0,32 27,1 0,06% 66,7 0,27% 0,23

Malàisia 23,9 0,08% 75,8 0,44% 0,19 39,2 0,09% 117,6 0,48% 0,19

Filipines 14,5 0,05% 20,5 0,12% 0,43 6,7 0,02% 58,5 0,24% 0,06

Tailàndia 7,6 0,03% 94,7 0,55% 0,05 17,1 0,04% 183,3 0,74% 0,05

Singapur 15,0 0,05% 420,9 2,42% 0,02 71,7 0,16% 1.082,0 4,39% 0,04

Vietnam 0,6 0,00% 31,8 0,18% 0,01 3,6 0,01% 102,8 0,42% 0,02

Indonèsia 5,9 0,02% 79,9 0,46% 0,05 4,0 0,01% 222,4 0,90% 0,01

Japó 1,3 0,00% 132,9 0,76% 0,01 1,9 0,00% 170,7 0,69% 0,01

Birmània 
(Myanmar)

0,0 0,00% 7,2 0,04% 0,00 0,0 0,00% 20,5 0,08% 0,00

Kazakhstan 0,0 0,00% 44,6 0,26% 0,00 0,0 0,00% 120,2 0,49% 0,00

Pakistan 0,0 0,00% 25,6 0,15% 0,00 0,0 0,00% 32,1 0,13% 0,00

Sri Lanka 1,5 0,01% 4,6 0,03% 0,20 0,0 0,00% 10,0 0,04% 0,00

Uzbekistan 0,0 0,00% 2,2 0,01% 0,00 0,0 0,00% 8,9 0,04% 0,00

Total Àsia 390,8 1,34% 2.696,3 15,52% 0,09 2.959,8 6,79% 5.483,3 22,26% 0,3

Austràlia 60,6 0,21% 391,8 2,26% 0,09 118,6 0,27% 535,9 2,18% 0,13

Nova Zelanda 0,0 0,00% 59,0 0,34% 0,00 1,0 0,00% 66,8 0,27% 0,01

Total Oceania 60,6 0,21% 450,7 2,60% 0,08 119,6 0,27% 602,8 2,45% 0,11

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.
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Taula 5. Índex d’intensitat inversora. Rànquing per països d’Àfrica

PAÍS Estoc IED 
CAT 2007 
(milions 

€)

% estoc 
IED 
CAT 
2007

Estoc IED 
MÓN 
2007 

(milers 
de 

milions 
€)

% estoc 
IED 

MÓN 
2007

Índex 
intensitat 
inversora 

2007

Estoc IED 
CAT 2015 
(milions 

€)

% estoc 
IED 
CAT 
2015

Estoc IED 
MÓN 
2015 

(milers 
de 

milions 
€)

% estoc 
IED 

MÓN 
2015

Índex 
intensitat 
inversora 

2015

Marroc 196,2 0,67% 38,6 0,22% 3,01 248,9 0,57% 49,7 0,20% 2,83

Tunísia 62,7 0,21% 26,0 0,15% 1,43 69,9 0,16% 34,7 0,14% 1,14

Egipte 0,0 0,00% 50,5 0,29% 0,00 37,8 0,09% 94,3 0,38% 0,23

Algèria 48,7 0,17% 11,9 0,07% 2,43 5,2 0,01% 26,2 0,11% 0,11

Líbia 0,0 0,00% 7,9 0,04% 0,00 0,0 0,00% 19,2 0,08% 0,00

Total Àfrica del 
Nord

307,6 1,05% 134,9 0,78% 1,35 361,7 0,83% 224,1 0,91% 0,91

Togo 0,0 0,00% 0,4 0,00% 0,00 21,0 0,05% 1,6 0,01% 7,57

Angola 39,0 0,13% 40,4 0,23% 0,57 190,2 0,44% 35,2 0,14% 3,05

Senegal 4,9 0,02% 0,8 0,01% 3,46 2,0 0,01% 3,4 0,01% 0,33

Benín 0,0 0,00% 0,6 0,00% 0,00 0,6 0,00% 1,7 0,01 0,20

Camerun 0,0 0,00% 3,1 0,02% 0,00 1,8 0,00% 6,8 0,03% 0,15

Costa d’Ivori 0,0 0,00% 6,5 0,04% 0,00 1,7 0,00% 7,4 0,03% 0,13

Maurici 0,4 0,00% 1,2 0,01% 0,18 0,8 0,00% 4,3 0,02% 0,10

Sud-àfrica 1,5 0,01% 131,8 0,76% 0,01 20,9 0,05% 126,8 0,51% 0,09

Burkina Faso 0,0 0,00% 0,6 0,00% 0,00 0,1 0,00% 1,7 0,01% 0,04

Moçambic 0,0 0,00% 3,2 0,02% 0,00 0,5 0,00% 28,7 0,12% 0,01

Tanzània 0,0 0,00% 6,0 0,03% 0,00 0,1 0,00% 18,5 0,07% 0,00

Etiòpia 0,0 0,00% 3,6 0,02% 0,00 0,0 0,00% 10,5 0,04% 0,00

Ghana 22,1 0,08% 3,4 0,02% 3,81 0,0 0,00% 26,4 0,11% 0,00

Kenya 0,0 0,00% 2,3 0,01% 0,00 0,0 0,00% 10,8 0,04% 0,00

Nigèria 0,0 0,00% 37,3 0,21% 0,00 0,0 0,00% 89,7 0,36% 0,00

Total Àfrica 
Subsahariana

67,8 0,23% 241,2 1,39% 0,17 239,6 0,55% 373,5 1,52% 0,36

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades DataInvex - Secretaría de Estado de 
Comercio i UNCTAD Stat.
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Taula 6. Resultats després d’impostos de les filials a l’exterior sobre l’estoc 
d’IED de Catalunya, 2007-2017 (en %)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

UE-15 14,9% 7,2% 10,1% 13,0% 7,2% 10,1% 9,0% 9,2% 12,3%

UE Ampliació 15,5% 10,9% 1,0% -3,4% -0,7% 3,4% 6,4% -0,7% 4,2%

Resta d’Europa 9,5% 16,1% 14,2% 15,2% 22,3% 20,3% 19,2% 18,9% 53,0%

Amèrica del Nord -6,5% -6,8% 0,4% 4,5% 4,6% 9,2% 13,3% 2,2% 2,8%

Llatinoamèrica i el 
Carib

10,2% 10,8% 11,5% 13,4% 13,5% 16,1% 18,8% 18,8% 24,3%

Àsia i Oceania 10,5% 8,8% 6,7% 13,4% 11,3% 20,8% 22,1% 18,9% 8,1%

Àfrica 11,3% 38,7% 9,1% 30,8% 13,4% 12,7% 20,6% 24,0% 22,9%

Mitjana ponderada 
tots els països

12,8% 14,4% 10,0% 12,6% 9,8% 12,9% 13,9% 11,9% 17,9%

Font: Elaboració pròpia a partir de DataInvex - Secretaría de Estado de Comercio, darrer 
accés: 02/04/2018.

Taula 7. Indicadors d’atractiu dels països emergents de l’estudi

Regió / País Classificació economies 
emergents BBVA

Rànquing 
Doing 

Business 2018

Índex percepció 
corrupció TI 2017

País especial 
interès FIEM

Potencial Millora 
Exportadora

(Jiménez et al.)

Àfrica del Nord

Algèria Emergent - NIU 166 33   

Egipte Emergent - EAGLE 128 32 SÍ  

Líbia Emergent - NIU 185 17   

Marroc Emergent - NIU 69 40 SÍ  

Tunísia Emergent 88 42   

Àfrica Subsahariana

Angola Emergent 175 19   

Benín Emergent 151 39

Burkina Faso Emergent 148 42

Camerun Emergent 163 25

Costa d’Ivori Emergent 139 36
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Regió / País Classificació economies 
emergents BBVA

Rànquing 
Doing 

Business 2018

Índex percepció 
corrupció TI 2017

País especial 
interès FIEM

Potencial Millora 
Exportadora

(Jiménez et al.)

Etiòpia Emergent - NIU 161 35  PM

Ghana Emergent 120 40  PM

Kenya Emergent 80 28  PM

Maurici Emergent 25 50

Moçambic Emergent - NIU 138 25  PM

Nigèria Emergent - EAGLE 145 27  PM

Senegal Emergent 140 45   

Sud-àfrica Emergent - NIU 82 43   

Tanzània Emergent 137 36  PM

Togo Emergent 156 32   

Àsia i Oceania

Bangladesh Emergent - EAGLE 177 28 SÍ PM

Birmània (Myanmar) Emergent - NIU 171 30 SÍ  

Filipines Emergent - EAGLE 113 34 SÍ PM

Índia Emergent - EAGLE 100 40 SÍ PM

Indonèsia Emergent - EAGLE 72 37 SÍ PM

Kazakhstan Emergent - NIU 36 31 SÍ  

Malàisia Emergent - EAGLE 24 47  PM

Pakistan Emergent - EAGLE 147 32 SÍ  

Sri Lanka Emergent - NIU 111 38   

Tailàndia Emergent - NIU 26 37 SÍ PM

Uzbekistan Emergent - NIU 74 22 SÍ  

Vietnam Emergent - EAGLE 68 35 SÍ PM

Xina Emergent - EAGLE 78 41 SÍ PM

Orient Mitjà

Aràbia Saudita Emergent - NIU 92 49 SÍ  
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Regió / País Classificació economies 
emergents BBVA

Rànquing 
Doing 

Business 2018

Índex percepció 
corrupció TI 2017

País especial 
interès FIEM

Potencial Millora 
Exportadora

(Jiménez et al.)

Bahrain Emergent 66 36 SÍ  

Emirats Àrabs Units Emergent - NIU 21 71 SÍ PM

Iran Emergent - EAGLE 124 30 SÍ PM

Iraq Emergent - NIU 168 18   

Kuwait Emergent 96 39 SÍ  

Oman Emergent 71 44 SÍ  

Qatar Emergent 83 63 SÍ  

Llatinoamèrica

Argentina Emergent - NIU 117 39 SÍ  

Bolívia Emergent 152 33   

Brasil Emergent - EAGLE 125 37 SÍ PM

Colòmbia Emergent - NIU 59 37 SÍ  

Costa Rica Emergent 61 59   

El Salvador Emergent 73 33   

Equador Emergent 118 32   

Guatemala Emergent 97 28   

Hondures Emergent 115 29   

Jamaica Emergent 70 44   

Mèxic Emergent - EAGLE 49 29 SÍ PM

Panamà Emergent 79 37   

Paraguai Emergent 108 29   

Perú Emergent - NIU 58 37 SÍ  

Rep. Dominicana Emergent 99 29   

Uruguai Emergent 94 70 SÍ  

Veneçuela Emergent 188 18   

Xile Emergent - NIU 55 67 SÍ  
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Regió / País Classificació economies 
emergents BBVA

Rànquing 
Doing 

Business 2018

Índex percepció 
corrupció TI 2017

País especial 
interès FIEM

Potencial Millora 
Exportadora

(Jiménez et al.)

Resta d’Europa

Bielorússia Emergent 38 44

Geòrgia Emergent 9 56 SÍ  

Rússia Emergent - EAGLE 35 29  PM

Sèrbia Emergent 43 41 SÍ  

Turquia Emergent - EAGLE 60 40 SÍ  

Ucraïna Emergent 76 30   

Font: Elaboració pròpia a partir d’EAGLES. Informe Anual 2016 (BBVA Research), Doing 
Business 2018 (IFC), Corruption Perception Index 2017 (Transparency International), Fondo 
para la Internacionalización de la Empresa. Líneas orientativas 2018 (Secretaría de Estado de 
Comercio) i La intensitat exportadora de Catalunya i els mercats potencials de futur (Jiménez 
et al., 2018).
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Resum

Aquest estudi revisa les metodologies més habituals que s’han aplicat per calcular 
l’impacte econòmic del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) nego-
ciat entre Europa i els Estats Units d’Amèrica. Sobre la base d’aquesta revisió, l’estudi 
realitza una proposta metodològica per analitzar l’impacte del TTIP en l’economia ca-
talana. Les categories d’impacte analitzades, en línia amb l’anàlisi estàndard d’impac-
te dels tractats comercials, són l’impacte macroeconòmic i l’impacte microeconòmic. 
Aquests impactes es calculen mitjançat models d’equilibri general, calibrats per cap-
turar els canvis normatius derivats de la integració comercial i mitjançant casos d’es-
tudi que permetin aproximar l’impacte del tractat sobre els sectors més rellevants.

1. Introducció

El TTIP pretén intensificar la integració de dos espais econòmics, la Unió Euro-
pea i els Estats Units d’Amèrica. A Europa hi ha una àmplia experiència en 
aquest tema, essent-ne l’exponent més clar, més consolidat i amb més trajec-
tòria la pròpia UE, un territori en què Catalunya també hi té una dilatada ex-
periència.
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Per bé que la proposta d’aprofundir en la integració econòmica entre els Es-
tats Units i altres països té precedents, per exemple el NAFTA des de 1994, mai 
no s’havia proposat una operació d’aquest tipus entre dues economies tan po-
tents i que pertanyessin clarament al bloc del que anomenem, en molts sen-
tits, els països més desenvolupats del món o, per dir-ho en altres paraules, “en-
tre iguals”.

Amb el TTIP l’economia catalana es troba davant d’un acord que aparentment 
podria tenir conseqüències importants, tot i que incertes mentre no es cone-
guin amb precisió tots els termes del seu plantejament. De moment, ens hem 
de quedar amb la voluntat inequívoca d’eliminar les barreres aranzelàries (ara 
ja molt baixes en general, tot i que amb l’excepció d’alguns productes) i de re-
duir significativament les barreres no aranzelàries (sanitàries, tècniques i d’al-
tre tipus) que haurien de portar a una situació propera al lliure comerç.

Vist des d’una perspectiva d’economia catalana, l’afectació del TTIP la podem 
considerar amb una doble incidència potencial:

– D’una banda, augmentarà la competència al mercat català, degut a l’eli-
minació de barreres al comerç provinent dels Estats Units per la part eu-
ropea.

– De l’altra, hauria de millorar la competitivitat del sistema productiu cata-
là als Estats Units, com a conseqüència de l’eliminació de barreres al co-
merç amb Europa, per la part americana.

Sobre aquesta base, i amb les limitacions informatives que encara hi ha sobre 
l’acord que es negocia, el present treball té l’objectiu de fer una incursió en 
matèria metodològica sobre com estudiar l’impacte que pot tenir per a l’eco-
nomia catalana el TTIP.

1.2. Context de les negociacions

El TTIP es va negociar des de juliol de 2013, després de la cimera entre els presi-
dents Barroso, Van Rompuy i Obama. L’objectiu és crear una àrea de lliure co-
merç entre Europa i els Estats Units que reuniria gairebé la meitat del PIB mun-
dial, un 30 per cent del comerç mundial de béns, un 40 per cent del comerç 
mundial de serveis i més de 800 milions de consumidors. El TTIP és un tractat 
econòmic però també, o fins i tot més, geopolític, en la mesura que busca inte-
grar una gran àrea econòmica en resposta, en part, al pes creixent de la Xina a 
l’economia mundial.
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Els efectes del lliure comerç i de la liberalització comercial, tant a nivell multila-
teral (com seria la Ronda de Doha de l’Organització Mundial de Comerç) com a 
nivell regional (el cas del TTIP) són objecte de controvèrsies i debats encesos a 
tot el món. En el cas dels Estats Units, l’administració del president Obama va 
mantenir una postura favorable al tractat, mentre que l’administració del presi-
dent Trump s’hi va mostrar en contra des d’un bon inici. En el cas de la Unió 
Europea, la qüestió ha estat més controvertida dels de l’inici de les negociaci-
ons amb múltiples línies de fractura, tant en la dimensió ideològica com en l’es-
tatal i geogràfica.

2. Anàlisi del TTIP

2.1. Termes de l’acord

2.1.1. Barreres aranzelàries

A dia d’avui, les barreres aranzelàries a ambdues ribes de l’Atlàntic Nord són ja 
considerablement baixes. Segons les xifres recollides per l’informe anual sobre 
política aranzelària presentat per l’Organització Mundial del Comerç (OMC), el 
Centre del Comerç Internacional (CCI) i la Conferència de les Nacions Unides 
sobre el Comerç i el Desenvolupament (UNCTAD en les seves sigles en anglès), 
l’aranzel mitjà a la Unió Europea se situa al voltant del 5,3 per cent, lleugera-
ment per sobre del 3,5 per cent aplicat als Estats Units.

El comerç bilateral entre la UE i els Estats Units també registra aranzels relati-
vament baixos. Les importacions nord-americanes de productes no agrícoles 
amb origen a la UE suporten un aranzel mitjà simple del 3,5 per cent, xifra que 
augmenta fins al 6,6 per cent per a productes agrícoles. No obstant, si es pon-
dera el pes dels diferents sectors segons el seu volum d’exportacions, aques-
tes xifres cauen fins a l’1,1 i el 2,0 per cent respectivament. En la mateixa línia, 
les importacions europees de productes no agrícoles procedents dels Estats 
Units suporten una càrrega aranzelària del 4,4 per cent, xifra que ascendeix de 
forma considerable fins al 14,7 per cent per a la importació de productes agrí-
coles. Com en el cas anterior, l’aranzel mitjà ponderat cau fins a l’1,5 i el 4,7 per 
cent, respectivament.

Vist l’elevat grau de liberalització aranzelària, una nova reducció dels tipus 
aranzelaris implicaria molt probablement canvis poc significatius en el nivell de 
protecció comercial i, en conseqüència, l’impacte agregat sobre els fluxos co-
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mercials seria més aviat limitat. No obstant, certes activitats econòmiques ro-
manen considerablement protegides de la competència estrangera (taula 1). A 
la Unió Europea, els casos més rellevants són els de la producció d’aliments 
processats (14,6 per cent) i vehicles motoritzats (8,0 per cent), activitats per a 
les quals l’aranzel mitjà se situa clarament per sobre del percentatge aplicat als 
Estats Units (3,3 i 1,2 per cent, respectivament). Als Estats Units, la distribució 
dels tipus aranzelaris és força més homogènia, sent l’agricultura, silvicultura i 
pesca, amb un aranzel mitjà ponderat del 3,7 per cent, l’activitat econòmica 
més protegida. Com expliquen Fontagné, Gourdon i Jean (2013), en casos ex-
trems, com ara el sector càrnic o el sector lacti, en què els productors de l’altra 
banda de l’Atlàntic són generalment competitius, l’aranzel mitjà s’enfila fins al 
45 per cent a la UE i 22 per cent als Estats Units respectivament. A un nivell in-
ferior, tot i que no menyspreable, determinats articles de roba i calçat afronten 
aranzels propers al 10 per cent a ambdós costats de l’Atlàntic. En conseqüèn-
cia, una reducció ambiciosa de les respectives barreres aranzelàries podria in-
duir canvis significatius en l’estructura de determinats sectors.

Taula 1. Aranzel mitjà ponderat, 2007 (%)

Sector Estats Units UE

Altres manufactures 3,2 2,4

Productes de paper i fusta 0,2 0,5

Metalls i productes metàl·lics 1,3 1,6

Altra maquinària 0,8 1,3

Altra equipament de transport 0,2 1,3

Vehicles de motor 1,2 8,0

Maquinària elèctrica 0,3 0,6

Químic 1,2 2,3

Aliments processats 3,3 14,6

Altres productes primaris 0,0 0,0

Agricultura, silvicultura i pesca 3,7 3,7

Total 1,4* 1,5*

 Nota: *dades 2014.

Font: Francois et al. (2013) i Banc Mundial.
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2.1.2. Barreres no aranzelàries i col·laboració normativa

A diferència de les mesures aranzelàries, les barreres no aranzelàries (BNAs) al 
comerç entre els Estats Units i la UE, resultat de diferències normatives i man-
ca de cooperació regulatòria entre aquestes dues regions, romanen considera-
blement elevades, representant així el principal impediment per a la consecu-
ció d’un mercat transatlàntic realment integrat.

Com expliquen Berden et al. (2009), es considera BNA tota restricció al comerç 
de béns, serveis i inversions, d’àmbit federal o estatal, en forma no aranzelària. 
Aquest concepte inclou mesures en frontera, com ara procediments de duana, 
quotes o control de preus, així com mesures darrere de frontera que es deri-
ven de lleis, disposicions i pràctiques del mercat d’exportació. En aquest darrer 
grup s’hi inclouen regulacions referents a protecció sanitària i mediambiental, 
competència, propietat intel·lectual, contractació pública i restriccions a la dis-
tribució, entre d’altres. En la majoria dels casos, aquestes mesures tenen un 
propòsit legítim, com ara assegurar la informació del consumidor, la millora de 
la seguretat del producte o la preservació del medi ambient. No obstant, la 
presència de BNAs pot augmentar de forma significativa les despeses d’impor-
tació i/o restringir l’accés de la competència estrangera al mercat nacional que, 
al seu torn, pot resultar en un augment generalitzat del preu de venda dels 
productes afectats.

Taula 2. BNAs al comerç transatlàntic, Berden et al. (2009)  
(% aranzel equival.)

Sector UE EUA

Alimentació i begudes 56,8 73,3

Químics 13,6 19,1

Maquinària elèctrica 12,8 14,7

Vehicles de motor 25,5 26,8

Altra equipament de transport 18,8 19,1

Metalls i productes metàl·lics 11,9 17

Fusta i productes de paper 11,3 7,7

Altres manufactures N/D N/D

Mitjana béns 21,5 25,4
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Sector UE EUA

Transport aeri 2 2

Transport marítim 8 8

Finances 11,3 31,7

Assegurances 10,8 19,1

TIC 14,9 3,9

Comunicacions 11,7 1,7

Construcció 4,6 2,5

Personal, cultural, altres serveis 4,4 2,5

Mitjana serveis 8,5 8,9

Font: Berden et al. (2009).

Segons les estimacions presentades per Francois et al. (2013), les BNAs 
nord-americanes a la importació de mercaderies amb origen a la UE equivalen 
a un aranzel mitjà del 25,4 per cent ad valorem, mentre que la presència de 
BNAs a la UE es tradueix en un augment de les despeses d’exportació del 21,5 
per cent de mitjana per a les empreses nord-americanes. L’activitat econòmica 
que més pateix la manca de cooperació normativa transatlàntica és la indústria 
de l’alimentació i begudes. Les exportacions del sector de l’alimentació 
nord-americà amb destinació a la UE afronten un sobrecost del 56,8 per cent, 
xifra que es dispara fins al 73,3 per cent per a les exportacions europees als Es-
tats Units. A força distància, segueixen les exportacions de vehicles motorit-
zats i altre material de transport, amb BNAs equivalents a un aranzel proper al 
20 per cent a ambdues ribes de l’Atlàntic Nord. Pel que fa al sector serveis, les 
BNAs se situen al voltant del 9 per cent tant als Estats Units com a la UE, sent 
lleugerament més elevades a la UE per als sectors de les TIC i de la comunica-
ció, i als Estats Units per al sector financer i de les assegurances.

Per tal de determinar la magnitud d’aquestes barreres, Berden et al. (2009) 
elaboren un índex a partir de prop de dues mil enquestes realitzades a multina-
cionals d’ambdues bandes de l’Atlàntic, en què 0 indica l’absència de divergèn-
cies regulatòries o qualsevol altre tipus de BNA i 100 denota la presència prohi-
bitiva de les mateixes. Les enquestes inclouen preguntes detallades sobre 
barreres específiques i una pregunta més general referent al nivell d’obertura 
agregat dels Estats Units, la UE i la resta del món al comerç i la inversió. Un cop 
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obtingudes les dades, aquestes s’integren en un conjunt de models gravitacio-
nals per tal d’estimar l’equivalent aranzelari ad valorem de les barreres no aran-
zelàries.

Les BNAs no només afecten el comerç, sinó que també restringeixen l’accés de 
la competència exterior a traves d’activitats d’IED. Segons les estimacions pre-
sentades per aquests autors, les BNAs de la UE als fluxos d’IED nord-america-
nes serien lleugerament superiors a les restriccions que afronten les multinaci-
onals europees als Estats Units. Així mateix, les BNAs a la IED es mostren 
lleugerament inferiors a aquelles que restringeixen el comerç bilateral a amb-
dues bandes de l’Atlàntic. Finalment, les estimacions presentades per Berden 
et al. (2009) indiquen que el grau d’obertura a la inversió estrangera directa de 
la UE i els Estats Units es mostra generalment superior a la mitjana global, amb 
excepcions en alguns sectors com ara l’aeroespacial (UE i Estats Units), vehi-
cles motoritzats (UE), cosmètics (UE), tecnologies de la informació i de la co-
municació (UE) i serveis de transport (Estats Units).

La reducció de les BNAs es planteja força complicada. Com hem comentat an-
teriorment, l’origen de les BNAs és divers i, per tant, la seva eliminació requeri-
ria canvis legislatius importants i de complicada execució. Les barreres tècni-
ques al comerç es poden eliminar mitjançant l’aplicació del principi de 
reconeixement mutu, pràctica adoptada anteriorment per la UE per fer front a 
diferències normatives entre els Estats membres, així com en tractats signats 
amb tercers països. Des de la signatura de la Declaració Transatlàntica (1990) i 
la posterior adopció de la Nova Agenda Transatlàntica a la Cimera de Madrid 
(1995), la UE i els Estats Units han treballat per establir acords de reconeixe-
ment d’equivalències normatives en diferents indústries, com per exemple 
equipament elèctric, equips informàtics i de telecomunicacions, dispositius 
mèdics, productes farmacèutics i embarcacions d’esbarjo.

El reconeixement mutu dels estàndards sanitaris i fitosanitaris és més com-
plex. Com expliquen Fontagné et al. (2013), la dificultat amb les normes sanità-
ries i fitosanitàries és que la percepció de risc als dos costats de l’Atlàntic és di-
ferent. A la UE, els apartats que més preocupen fan referència a organismes 
modificats genèticament, l’aplicació de clorats per a la desinfecció de l’aviram, 
la no traçabilitat de la informació i els elevats nivells de micotoxines permesos 
a l’altra banda de l’Atlàntic. En canvi, als Estats Units preocupa especialment la 
utilització de llet no pasteuritzada per a l’elaboració de productes làctics (Beu-
gelsdijk et al., 2013). Segons Fontagné et al. (2013), productes per als quals les 
diferències són conciliables seran utilitzats com a actius estratègics en les ne-
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gociacions, mentre que els casos més sensibles acabaran, molt probablement, 
fora de la versió final del tractat.

Les esperances dipositades en la reducció de barreres no aranzelàries són, 
doncs, relativament modestes. Com explica Ahearn (2009), als obstacles ja co-
mentats s’hi afegeixen els següents. En primer lloc, tot i que el principi de reco-
neixement mutu requereix que els reguladors nacionals transfereixin compe-
tències als seus homòlegs estrangers, aquesta transferència no va 
acompanyada de canvis en la distribució de responsabilitats. És a dir, els regula-
dors nacionals romanen responsables no només dels estàndards que s’apli-
quen als productes nacionals, sinó també d’aquells que s’apliquen a l’estran-
ger. Per aquest motiu, els reguladors a banda i banda de l’Atlàntic es mostren 
generalment reticents a la transferència de competències. En segon lloc, com 
expliquen Kolev i Matthes (2015), el sistema nord-americà, a diferència del de la 
UE, és força descentralitzat, realitat que complica la cooperació supranacional.

2.1.3. Mecanisme d’arbitratge de diferències Estat-inversor (ISDS)

L’ISDS ha estat implementat per la pràctica totalitat dels països que integren la 
UE, només amb l’excepció d’Irlanda. Anteriorment a l’entrada en vigor del 
Tractat de Lisboa (2009), en què els Estats membres de la Unió Europea varen 
transferir a la Comissió les competències en matèria d’inversió estrangera, els 
països que avui formen aquesta entitat supranacional havien signat 1.356 trac-
tats internacionals d’inversió, la majoria dels quals incloïen disposicions d’arbi-
tratge com les que s’estan negociant actualment en el marc del TTIP. Així 
doncs, no és d’estranyar que nou dels 28 Estats membres de la UE (Bulgària, 
Croàcia, Eslovàquia, Estònia, Letònia, Lituània, Polònia, Romania i República 
Txeca) tinguin ja tractats bilaterals d’inversió amb els Estats Units —signats 
abans del Tractat de Lisboa— que incorporen el controvertit mecanisme (Fa-
bry i Garbasso, 2014).

Com és sabut, la possible incorporació de l’ISDS al TTIP ha generat força con-
trovèrsia. D’una banda, els defensors d’aquest mecanisme argumenten que, 
amb la seva inclusió al TTIP, la Unió Europea harmonitzaria els drets inversors 
dels seus Estats membres als Estats Units. Així mateix, tenint en compte la 
seva condició de principals potències inversores, un acord entre els Estats 
Units i la UE comportaria molt probablement una generalització de les normes 
establertes a escala global, fixant així les bases per a un futur acord més ampli 
sota el paraigua de l’OMC (Fabry i Garbasso, 2014). Per l’altra, els seus detrac-
tors afirmen que la incorporació d’aquesta clàusula limitaria la capacitat dels 
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Estats a exercir el seu dret de regular en àrees com ara salut pública, seguretat 
i protecció del medi ambient. Així mateix, aquests critiquen la falta de transpa-
rència dels processos de selecció dels àrbitres i la consegüent manca de garan-
ties sobre la neutralitat dels tribunals d’arbitratge. Finalment, els crítics mante-
nen que tant els Estats Units com la UE tenen sistemes judicials desenvolupats, 
que ja han demostrat el seu compromís amb la protecció dels interessos inver-
sors estrangers.

Per tal d’abordar les preocupacions expressades respecte de l’ISDS, al setem-
bre de 2015 la Comissió Europea va proposar la seva substitució per l’anomenat 
Sistema de Cort d’Inversió (ICS per les seves sigles en anglès). Aquesta nova 
proposta introduiria un mecanisme d’apel·lació i, pel que sembla, enfortiria el 
dret dels estats de regular en àrees com ara salut pública, seguretat, medi am-
bient, protecció del consumidor o protecció de la diversitat cultural (article 2). 
Tot i els intents dels equips negociadors de presentar una proposta més atrac-
tiva, Alemanya i França es mostren força escèptiques a la introducció d’aquest 
mecanisme al TTIP. Així mateix, aquests dos països han expressat la seva inten-
ció de revisar la disposició ISDS incorporada a l’Acord Integral d’Economia i Co-
merç (CETA) tancat recentment entre la UE i el Canadà, i treballar per augmen-
tar el control i la transparència dels tribunals d’arbitratge internacional.

2.2. Impacte macroeconòmic

En aquesta secció s’analitzen en primer lloc les metodologies emprades per la 
literatura empírica per determinar l’impacte del TTIP a la UE i els Estats Units. 
En segon lloc s’examinen les estimacions d’impacte directe obtingudes per 
Francois et al. (2013), Fontagné et al. (2013), Berden et al. (2009) i Ecorys (2016) 
a escala agregada, sectorial i d’Estats membres de la UE. Per tancar aquesta 
secció, s’analitzen possibles impactes indirectes derivats de l’augment dels flu-
xos comercials i d’inversió a escala transatlàntica, que els estudis presentats 
en el segon apartat passen per alt.

2.2.1. Metodologies emprades en l’estimació dels impactes

Les estimacions dels efectes d’un possible acord entre la UE i els Estats Units 
per a la reducció de les barreres al comerç i la inversió obtingudes per la litera-
tura empírica que analitzarem a la secció d’impacte directe, es basen en versi-
ons actualitzades d’un model d’equilibri general computable (EGC). Com és sa-
but, els acords comercials i d’inversió poden suposar canvis substancials en 
preus, recursos assignats i ingressos que acostumen a diferir de manera consi-
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derable entre els sectors i països implicats. Basant-se en la modelització del 
comportament dels agents econòmics, els models d’EGC són capaços de pro-
porcionar una descripció detallada d’aquest impacte a partir de les diferències 
entre l’escenari base, és a dir, sense canvis, i l’escenari associat a alteracions en 
política comercial i d’inversió. En aquesta secció presentem el model utilitzat 
per Fontagné et al. (2013) perquè, tot i que aquest és força semblant als mo-
dels presentats per Francois et al. (2013) i Berden et al. (2009), el de Fontagné 
et al. (2013) és l’únic que inclou els fluxos d’IED.

L’estudi presentat per Fontagné et al. (2013) utilitza l’anomenat MIRAGE, ver-
sió del model d’EGC desenvolupada pels investigadors del Centre d’Études 
Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII). Aquest és un model 
multiregional i multisectorial, l’agregació regional i sectorial del qual es pot 
adaptar segons les necessitats o requeriments de la investigació que es vulgui 
dur a terme. Per al cas concret del TTIP, Fontagné et al. (2013) utilitzen tretze 
àrees geogràfiques i trenta-quatre sectors econòmics diferents.

El MIRAGE modelitza el consum de béns finals a través del consumidor repre-
sentatiu. Aquest destina els ingressos resultants de la venda dels factors de 
producció al consum, estalvi i pagament d’impostos. L’agent representatiu in-
clou també el govern. Per tant, la restricció pressupostaria del darrer s’inclou 
implícitament en la del primer i, com a resultat, l’agent representatiu és a la 
vegada emissor i receptor dels ingressos derivats de la presència d’impostos. 
Els impostos s’inclouen a diversos nivells del model. Els gravàmens aplicats a la 
producció afecten els factors de producció, béns intermedis i béns finals. 
Aquests es poden aplicar en diferents magnituds per tal de, per exemple, be-
neficiar els béns nacionals en detriment dels productes d’origen estranger. El 
model inclou també aranzels en frontera i quotes a la concessió de llicències al 
comerç. Si s’escau, els impostos graven també les exportacions. Per acabar, 
els impostos s’apliquen al consum final. El model, doncs, ofereix la possibilitat 
de liberalitzar la política comercial mitjançant la reducció d’aranzels, quotes, 
impostos i subvencions que afecten el comerç de béns i serveis.

Pel que fa a l’oferta, els béns finals s’elaboren a partir de béns intermedis i fac-
tors primaris (capital, recursos naturals, mà d’obra qualificada, mà d’obra no 
qualificada i sòl), la utilització dels quals s’assumeix completa. Les taxes de 
creixement dels factors de producció són determinades exògenament, amb 
l’excepció del capital, l’assignació regional i sectorial del qual depèn del seu 
rendiment. El capital instal·lat i els recursos naturals són específics de cada sec-
tor. Per contra, els tres factors restants són perfectament mòbils entre sec-
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tors, tot i que immòbils entre països. De nou, l’excepció és el capital, la mobili-
tat del qual es produeix a través dels fluxos d’IED (únic model que ho permet).

Si bé la competència en el mercat de béns finals s’assumeix majoritàriament 
oligopolística a la Cournot, resultant de la diferenciació horitzontal vinculada a 
la presència de diferents varietats d’un mateix producte, la competència al 
sector agrari i del transport s’assumeix perfecta. En l’àmbit nacional, dins de 
cada sector, les empreses se suposen simètriques. Així mateix, les seves decisi-
ons no afecten el volum de producció dels seus competidors ni la demanda 
global. Tot i així, les empreses tenen cert poder de mercat a escala sectorial o 
subsectorial, fet que els permet influir en els preus a aquesta escala.

L’elasticitat preu de la demanda d’una varietat determinada és creixent en 
l’elasticitat de substitució entre les varietats d’un mateix sector elaborades al 
mercat nacional, així com en l’elasticitat de substitució entre els béns nacionals 
i els productes estrangers. Així mateix, l’elasticitat preu de la demanda és de-
creixent en el nombre d’empreses que operen en el mercat nacional i en la 
quota de mercat dels productors nacionals a l’estranger.

2.2.2. Impacte directe

Impacte econòmic agregat a la UE i els Estats Units

A l’hora d’analitzar la relativament limitada literatura empírica disponible so-
bre l’impacte econòmic del TTIP, és important tenir en compte que els resul-
tats obtinguts pels diferents estudis poden variar segons diferències en aspec-
tes com ara l’enfocament empíric, la base de dades utilitzada, les previsions 
referents al grau d’ambició de l’acord final o les estimacions sobre l’abast de 
les barreres no aranzelàries actuals. Aclarit aquest apunt, a continuació analit-
zem les estimacions presentades per Francois et al. (2013), Fontagné et al. 
(2013) i Berden et al. (2009), que són els estudis de referència sobre l’impacte 
del TTIP a la Unió Europea i als Estats Units, amb especial atenció als canvis re-
ferents al volum agregat d’exportacions, producte interior brut i salaris en 
aquestes dues regions.

L’informe presentat per Francois et al. (2013), planteja dos escenaris amb dife-
rents graus d’ambició. El més modest assumeix l’eliminació del 98 per cent dels 
aranzels, el 10 per cent de les BNAs i el 25 per cent de les restriccions a la con-
tractació pública. Així mateix, aquest escenari assumeix externalitats positives 
del 10 per cent, derivades de la generalització dels estàndards acordats entre la 
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UE i els Estats Units a tercers països i de la reducció de les despeses d’exporta-
ció de les empreses amb origen a tercers països per la simple homogeneïtzació 
dels estàndards a escala transatlàntica. Per la seva banda, l’escenari més ambi-
ciós assumeix una reducció del 100 per cent de les barreres aranzelàries, el 25 
per cent de les BNAs i el 50 per cent de les restriccions a la contractació pública, 
acompanyada d’externalitats positives de fins al 20 per cent.

Com podem observar a la taula 3, segons les estimacions presentades a Fran-
cois et al. (2013), la consecució d’un acord entre les parts negociadores porta-
ria a un increment permanent de les exportacions de la UE als Estats Units 
d’entre el 16 i el 28 per cent, fet que donaria lloc a una ampliació del volum 
agregat d’exportacions de la UE de fins un 6 per cent. Pel que fa als Estats 
Units, l’increment de les exportacions a la UE oscil·laria entre el 23 i el 37 per 
cent i l’augment del volum agregat d’exportacions podria arribar fins al 8 per 
cent. Si bé l’augment de les exportacions s’estima inferior a la UE, l’augment 
mitjà del seu PIB (0,37 per cent) es preveu lleugerament superior que a l’altra 
banda de l’Atlàntic (0,30 per cent). L’augment del PIB aniria acompanyat d’un 
increment de la renda disponible bruta (RDB) considerable. Per a una família 
de quatre membres, aquest augment podria arribar fins als 545 euros anuals a 
la UE i els 655 euros anuals als Estats Units. Finalment, pel que fa al salari mitjà, 
les estimacions presentades per Francois et al. (2013) auguren canvis positius a 
ambdues ribes de l’Atlàntic, al voltant d’un punt basic superiors a la UE. 
Aquests canvis es mostren independents del nivell de qualificació de la mà 
d’obra, fet que es podria explicar per la simetria en el grau de desenvolupa-
ment econòmic d’aquestes dues regions.

En la mateixa línia, Fontagné et al. (2013) estimen l’impacte d’una reducció del 
100 per cent de les barreres aranzelàries i el 25 per cent de les BNAs. A diferèn-
cia de Francois et al. (2013), però, els investigadors del CEPII assumeixen exter-
nalitats positives del 5 per cent i el manteniment de la totalitat de les restricci-
ons a la contractació pública. En termes de PIB, Fontagné et al. (2013) obtenen 
un impacte positiu del 0,3 per cent a ambdues ribes de l’Atlàntic, marginalment 
inferior als resultats presentats per Francois et al. (2013). Pel que fa al comerç 
bilateral entre aquestes dues regions, Fontagné et al. (2013) estimen un incre-
ment força més accentuat tant de les exportacions europees als Estats Units 
(49 per cent), com de les exportacions nord-americanes a la UE (52 per cent). 
Consegüentment, l’impacte sobre el volum agregat d’exportacions d’aquestes 
dues regions s’estima també superior. Segons Ecorys (2016), aquestes diferèn-
cies es deurien al fet que Fontagné et al. (2013) assumeixen BNAs superiors en 
l’escenari base del model.
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Finalment, en termes absoluts, les estimacions de l’impacte del TTIP sobre el 
volum agregat d’exportacions de la UE obtingudes per Berden et al. (2009) 
estan força alineades amb els resultats presentats per la resta de la literatura. 
Pel que fa al volum agregat d’exportacions dels Estats Units, Berden et al. 
(2009) prediuen un increment del 6,1 per cent, lleugerament inferior a les esti-
macions presentades per la majoria de la literatura empírica existent sobre el 
TTIP. En la línia de les estimacions de Francois et al. (2013), Berden et al. (2009) 
prediuen canvis positius tant en els salaris com en la renda disponible bruta a 
ambdues ribes de l’Atlàntic.

Taula 3. Estimacions de l’impacte macroeconòmic del TTIP 

Variable/Estudi Francois (2013) 
Ambiciós

Francois (2013) 
Conservador

Fontagné 
(2013)

Berden 
(2009)

Producte Interior Brut 

UE, % 0,5 0,3 0,3 0,76

EUA, % 0,4 0,2 0,3 0,3

UE, MM€ 119 68 - 122

EUA, MM€ 95 50 - 41

Renda nacional     

UE, % 0,4 0,3 - -

EUA, % 0,3 0,2 - -

1Renda familiar disponible neta

UE, % 0,5 0,3 - 0,8

EUA, % 0,4 0,2 - 0,3

Salaris 

UE (baixa formació), % 0,5 0,3 - 0,8

EUA (baixa formació), % 0,4 0,2 - 0,4

UE (formació elevada), % 0,5 0,3 - 0,8

EUA (formació elevada), % 0,4 0,2 - 0,4

Exportacions 

Extra-UE, % 5,9 3,4 7,6 2,1

UE-EUA, % 8 4,8 10,1 6,1

Font: Francois et al. (2013), Fontagné et al. (2013) i Berden et al. (2009).
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És important destacar que una part significativa dels guanys del TTIP no es pro-
duirien de forma immediata. Si bé és cert que la reducció aranzelària, que re-
presenta al voltant del 30 per cent dels guanys en termes de PIB, podria dur-se 
a terme a curt termini, la reducció de les barreres no aranzelàries, a causa de la 
seva complexitat, seria molt probablement un procés gradual que s’estendria 
durant els pròxims quinze o vint anys. Per tant, la realització dels guanys que 
se’n deriven, al voltant del 50 per cent de tots els guanys, seria també progres-
siva. Així mateix, és necessari anotar que els impactes estimats són perma-
nents i que s’apliquen al nivell de les variables analitzades, no a la seva taxa de 
creixement.

Impacte de la reducció de barreres a la IED

Les estimacions que acabem d’analitzar ometen, però, la reducció de les res-
triccions relatives a la inversió estrangera directa. L’impacte d’aquesta liberalit-
zació depèn de la sensibilitat de les activitats d’IED a les restriccions d’accés als 
mercats estrangers i del potencial del mercat europeu per a les empreses dels 
Estats Units i viceversa.

Per tal de determinar l’abast d’aquest impacte, Francois et al. (2013) estimen la 
relació entre l’índex construït per Berden et al. (2009), presentat a la secció de 
barreres no aranzelàries i col·laboració normativa, i els ingressos derivats de 
l’activitat multinacional, el nombre de filials estrangeres i els llocs de feina ge-
nerats per les activitats d’IED a ambdós costats de l’Atlàntic. Segons les esti-
macions presentades per aquests autors, una reducció de l’1 per cent en l’ín-
dex que captura la magnitud de les BNAs portaria a un augment mitjà del 0,51 
per cent dels ingressos nets generats per activitats d’IED. Per fer-nos una idea 
del que això significaria en termes absoluts, una reducció del 25 per cent de les 
BNAs a la IED implicaria un augment dels ingressos de les filials europees als 
Estats Units per valor de deu mil milions d’euros. Aquest augment dels ingres-
sos, aniria acompanyat d’un increment de la IED europea als Estats Units i, com 
a resultat, un augment de l’ocupació generada per les empreses de la UE als 
Estats Units del 9,4 per cent aproximadament. Sobre una base similar, l’ocupa-
ció generada per les empreses nord-americanes a la UE creixeria un 10,9 per 
cent.

Heterogeneïtat entre els Estats membres de la UE

A causa de les diferències existents entre els Estats membres de la Unió Euro-
pea pel que fa a la distribució sectorial de l’activitat econòmica i al pes relatiu 
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de les respectives relacions comercials amb els Estats Units, l’impacte del TTIP 
entre aquests s’estima considerablement heterogeni. Un dels pocs estudis 
que examina els efectes del TTIP en els Estats membres és Ecorys (2016). 
Aquest, per tal de facilitar l’anàlisi dels resultats, agrupa els 28 països en cinc 
grups diferents segons l’abast de les seves relacions comercials amb els Estats 
Units, la magnitud dels efectes experimentats a causa de la implementació del 
tractat i la seva localització geogràfica. A la taula 4 presentem les estimacions 
d’impacte per a les tres agrupacions de major pes econòmic: principals socis 
comercials i inversors dels Estats Units a la UE (columna 1), Estats membres 
del sud d’Europa (columna 2) i països escandinaus, Luxemburg i Àustria (co-
lumna 3).

Taula 4. Impacte macroeconòmic desagregat per països, Ecorys (2016) (%)

Base (%) BE DE IE NL UK FR EL IT PT ES AT DK FI LU SE

Exp. béns als EUA 21,2 22,7 50,7 15,1 26,2 17,5 10,5 19,3 18,9 12,8 21,2 21,7 17,0 16,4 18,5

Exp. serveis als EUA 33,2 28,8 19,4 26,1 36,5 2,03 25,9 22,4 15,4 - 11,5 20,7 23,0 16,5 24,1

EID estoc als EUA 45,4 41,5 21,9 23,1 35,7 39,4 14,7 18,7 7,1 19,0 9,6 22,8 43,0 12,2 41,8

EID estoc dels EUA 16,6 38,4 17,0 35,1 57,3 38,1 49,6 30,1 18,3 31,2 29,8 26,2 21,9 61,3 39,3

Impacte (Δ %) BE DE IE NL UK FR EL IT PT ES AT DK FI LU SE

Renda nacional 0,4 0,5 1,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,8 0,2 0,3 0,4 0,4

PIB 1,2 0,6 1,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,9 0,5 0,3 0,9 0,5

Salaris, baixa formació 1,1 0,6 1,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6

Salaris, formació elevada 1,0 0,6 1,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,9 0,6 0,5 0,8 0,6

Exp. als EUA 28,2 38,3 18,8 16,1 17,8 24,3 13,6 24,4 27,3 13,5 64,5 13,3 26,4 10,5 49

Imp. dels EUA 34,4 60,0 18,0 29 28,5 29 27,5 31,9 28,1 26 59,2 20,3 42,7 10,9 26,5

Font: Ecorys (2016).

Per a les principals economies del sud d’Europa (França, Grècia, Espanya, Italià 
i Portugal), on les exportacions de béns i serveis als Estats Units representen al 
voltant del 15 per cent del volum agregat i el saldo mitjà d’IED (extra-UE) amb 
origen i destinació als Estats Units se situa al voltant del 27 per cent, els resul-
tats presentats per Ecorys (2016) suggereixen un augment del PIB d’entre el 
0,4 i el 0,5 per cent, en la mitjana de la Unió Europea. Igual que per al grup an-
terior, Ecorys (2016) estima per a aquests països un increment salarial de mag-
nitud similar a l’augment del PIB, d’entre el 0,3 i el 0,5 per cent. Aquest estaria 
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motivat per l’augment generalitzat de la demanda de mà d’obra que, al seu 
torn, resultaria de l’increment de la producció de les respectives economies.

2.2.3. Impacte indirecte

Les estimacions presentades en l’apartat anterior podrien subestimar els efec-
tes reals del TTIP perquè, tot i tenir en compte les externalitats resultants de la 
generalització dels estàndards acordats entre la UE i els Estats Units a tercers 
països a través de futurs tractes de lliure comerç que, molt probablement, se-
guirien la pauta marcada per aquestes dues potències comercials i inversores, 
l’anàlisi del TTIP passa per alt altres externalitats que podrien tenir efectes ma-
croeconòmics importants a través d’un increment de la productivitat que, al 
mateix temps, es derivaria de l’intercanvi de coneixement i l’augment de la 
competència.

Com indiquen Coe i Helpman (1995), les activitats de recerca i desenvolupa-
ment que es duen a terme a l’estranger afecten positivament la productivi-
tat nacional. Segons estimacions presentades per aquests autors, l’incre-
ment d’un punt percentual de les activitats d’R+D als Estats Units pot 
augmentar la productivitat total de factors (PTF) dels seus socis comercials 
fins a un 0,04 per cent de mitjana. L’intercanvi de tecnologia incorporada a 
les mercaderies subjectes al comerç internacional és un dels canals a través 
dels quals el comerç pot influir la transmissió del coneixement i la producti-
vitat, però no l’únic. Segons afirmen Fracasso i Vittucci (2015), com que les 
transaccions de béns i serveis efectuades en condicions de plena competèn-
cia augmenten la comunicació entre empreses, les relacions comercials rela-
tivament intenses poden afavorir la transmissió de coneixement. Això, entre 
d’altres factors, podria explicar els resultats obtinguts per Kimura i Kiyota 
(2006), que suggereixen que la taxa de creixement de la PTF de les empre-
ses exportadores és, de mitjana, un 2,4 per cent superior a la de les empre-
ses que operen només al mercat domèstic, fet que contribueix a la millora 
de la productivitat nacional i, com a resultat, a l’augment del PIB. El que és 
interessant, però, és que d’acord amb els resultats obtinguts per Coe i Help-
man (1995), aquestes externalitats serien creixents en el nivell d’exposició 
de l’economia nacional al comerç internacional. En la mateixa línia, Keller 
(1999) indica que fins al 20 per cent de l’augment de la productivitat domès-
tica resultant de les activitats d’R+D estrangera es produiria a través d’inter-
canvis comercials.
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Segons la literatura, la transferència de coneixement es produiria també a tra-
vés de les activitats d’IED. Les estimacions presentades per Xu i Wang (2000) i 
Hijzen et al. (2010) indiquen que les empreses que operen als mercats exte-
riors a través d’IED transfereixen tecnologia estrangera al país d’origen. Així 
mateix, Blomström (1986) i Xu (2000) troben que la presència de multinacio-
nals (MNCs per les seves sigles en anglès), empreses que acostumen a utilit-
zar tecnologia més avançada que les empreses locals, contribueix positiva-
ment al creixement de la productivitat del mercat de destinació, sempre que 
aquest últim disposi del capital humà necessari per absorbir el coneixement 
estranger.

Com expliquen Blomström i Kokko (1998), els spillovers de la inversió estran-
gera directa en forma d’augment de la productivitat es produirien també a tra-
vés de l’establiment de lligams cap endarrere, és a dir, vincles de proveïment 
entre productors locals de béns intermedis i MNCs estrangeres dedicades a 
l’elaboració de béns finals. Segons Barrios i Strobl (2002), l’augment de la de-
manda de béns intermedis resultant de la presència estrangera permetria als 
productors locals fer front als elevats costos fixos de produir certs béns que, a 
causa de les limitacions de mida de mercat intern, serien en cas contrari inassu-
mibles. Així mateix, Aitken et al. (1997) suggereixen que la presència de MNCs 
al mercat nacional permetria, en alguns casos, desenvolupar l’activitat expor-
tadora de les empreses locals. Finalment, Markusen i Venables (1999) sugge-
reixen que l’augment de la competència al mercat local de béns finals derivat 
de l’entrada de MNCs podria reduir els preus de venda en aquest mercat, fet 
que incentivaria les empreses menys competitives a augmentar la seva pro-
ductivitat per tal de continuar operant. Segons Barrios i Strobl (2002), l’anome-
nat efecte competitivitat és especialment important en aquells casos en què 
els productes introduïts per les MNCs i els béns locals són altament substitu-
tius.

Quins serien els guanys sobre la productivitat agregada? Todo (2006), en la 
seva anàlisi aplicada a l’economia japonesa, troba que la productivitat de les 
empreses japoneses en indústries amb un nivell mitjà d’IED entrant és al vol-
tant d’un 4 per cent superior del que seria sense la presència de subsidiàries 
estrangeres.
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2.3. Impactes microeconòmics

2.3.1. Impacte sectorial

Segons les dades presentades per Ecorys (2016), el valor afegit de la UE es ge-
nera principalment al sector terciari (76,6 per cent). Dins d’aquest sector, les 
activitats econòmiques que més hi contribueixen són, per ordre d’importància, 
els serveis empresarials (22,8 per cent), altres serveis (19,7 per cent) i els ser-
veis de construcció (13,5 per cent). En segon lloc, hi trobem el sector secunda-
ri, origen del 19 per cent del valor afegit generat en aquesta regió. Entre les 
activitats que conformen aquest sector, destaquen altres tipus de maquinària 
(4,4 per cent), productes químics (2,5 per cent) i paper i fusta (2,4 per cent). 
Per acabar, les activitats més destacades del sector primari, origen del 4,5 per 
cent del valor afegit total, són energia (1,4 per cent), altres productes primaris 
(1,4 per cent) i altres productes agrícoles (1 per cent).

Als Estats Units, com a la UE, la major part del valor afegit es genera al sector 
terciari (83,2 per cent). Dins d’aquest sector, les principals activitats econòmi-
ques són altres serveis (30,8 per cent), distribució (12,9 per cent) i serveis de 
construcció (11,5 per cent). En segon lloc hi trobem el sector secundari, origen 
del 13,0 per cent del valor afegit nord-americà. Entre les activitats que confor-
men aquest sector, destaquen altres tipus de maquinària (2,6 per cent), fusta i 
paper (2,4 per cent) i productes químics (2,0 per cent). Finalment, les activitats 
principals del sector primari, origen del 4 per cent del valor afegit total, són 
energia (2,3 per cent), altres productes primaris (0,47 per cent) i altres produc-
tes agrícoles (0,38 per cent).

Com podem veure, doncs, l’economia de la Unió Europea està un xic més di-
versificada que la dels Estats Units, amb una major rellevància del sector se-
cundari en detriment d’un sector terciari clarament dominant als dos territoris. 
Malgrat aquestes petites diferències, la distribució sectorial de l’activitat eco-
nòmica és força semblant a ambdues bandes de l’Atlàntic.

Segons les estimacions presentades per Francois et al. (2013), els efectes en 
l’àmbit sectorial serien generalment modestos. A la UE, mentre que el sector 
primari experimentaria canvis marginals, l’impacte sobre les activitats econò-
miques dels sectors secundari i terciari seria generalment positiu, amb algunes 
excepcions importants. Els resultats es poden veure a la taula 5, que presenta 
dos escenaris possibles, conservador o ambiciós, idèntics als presentats a la 
taula 3. Els escenaris es defineixen depenent del grau d’eliminació dels aranze-
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ls, de les barreres no aranzelàries i de les restriccions a la contractació pública 
així com de la intensitat de les externalitats derivades de l’homogeneïtzació 
d’estàndards.

Per una banda, la producció de maquinària elèctrica patiria un descens de fins 
al 7,4 per cent. A un nivell menor, tot i que no menyspreable, la producció de 
metalls i productes metàl·lics cauria al voltant de l’1 per cent. Per altra banda, 
certes activitats es beneficiarien d’un impacte positiu considerable. El cas més 
explícit és el de la producció de vehicles motoritzats, que experimentaria 
guanys de fins a l’1,5 per cent. Curiosament, la liberalització aranzelària reduiria 
considerablement la producció d’aquest sector. No obstant, les pèrdues serien 
àmpliament compensades per l’impacte positiu resultant de la liberalització de 
les barreres no aranzelàries. Altres activitats amb guanys importants serien al-
tres manufactures, transport marítim i assegurances. Com podem veure a la 
taula 10, els principals sectors econòmics de la UE experimentarien canvis molt 
poc significatius.

Als Estats Units, com a la UE, els canvis serien petits per a la majoria de sec-
tors. De nou, el sector primari experimentaria canvis només marginals, men-
tre que els sectors secundari i terciari es beneficiarien d’un impacte general-
ment positiu. Com en el cas de la UE, però, als Estats Units, certs sectors es 
desvien del patró general. Els sectors nord-americans més perjudicats per 
l’aplicació del TTIP serien vehicles motoritzats i maquinària elèctrica, amb pèr-
dues que rondarien el 2 per cent. En el primer cas, es pot intuir que l’incre-
ment de les exportacions europees als Estats Units —pel que sembla més 
competitives que la producció local—, podria augmentar la competència al 
mercat de vehicles motoritzats nord-americà, reduint en conseqüència la de-
manda per al producte local que, al seu torn, resultaria en una caiguda de la 
producció nacional. Curiosament, però, la producció de maquinària elèctrica 
cauria a ambdues ribes de l’Atlàntic. Segons Francois et al. (2013), això es deu-
ria a què la generalització dels estàndards acordats al tractat reduiria conside-
rablement les despeses d’exportació de tercers països a la UE i els Estats 
Units, fet que augmentaria la competència en aquests dos mercats i en detri-
ment de la indústria local. Pel que fa als guanys, l’activitat més beneficiada als 
Estats Units seria la producció d’altres tipus de maquinària, amb un augment 
que rondaria l’1 per cent.
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Taula 5. Impacte sectorial, Francois et al. (2013) (%)

Quota valor 
afegit del sector

Impacte escenari 
conservador

Impacte escenari 
ambiciós

Sector/Geo UE EUA UE EUA UE EUA

Agricultura, silvicultura i pesca 4,0 3,1 0,05 -0,01 0,06 0,00

Altres productes primaris 1,9 2,3 0,01 0,02 0,02 0,05

Aliments processats 3,0 1,7 0,30 -0,52 0,57 -1,13

Químics 2,8 2,1 0,09 0,25 0,37 -0,40

Maquinària elèctrica 0,4 0,3 -3,74 -2,03 -7,28 -2,04

Vehicles de motor 1,5 1,0 0,24 -0,57 1,54 -2,78

Altre material de transport 0,7 0,9 -0,17 0,62 -0,08 0,83

Altre maquinària 3,7 2,7 0,40 0,71 0,37 1,66

Metalls i productes metal·litzats 2,1 1,4 -0,71 0,27 -1,50 0,45

Fusta i productes de paper 2,3 2,3 0,08 -0,04 0,08 -0,02

Altres manufactures 2,9 1,0 0,69 0,17 0,79 0,26

Transport marítim 0,3 0,2 0,55 0,22 0,99 0,42

Transport aeri 0,3 0,4 0,30 0,19 0,44 0,39

Finances 3,2 7,4 0,23 -0,06 0,42 -0,11

Assegurances 1,0 2,0 0,44 -0,24 0,83 -0,44

Serveis empresarials 22,2 9,9 0,15 0,03 0,25 0,07

Comunicacions 2,3 1,9 0,10 0,15 0,17 0,32

Construcció 8,3 8,0 0,31 0,23 0,53 0,39

Serveis personals 3,5 3,6 0,15 0,18 0,26 0,38

Altres serveis 33,8 48,0 0,16 0,09 0,28 0,18

Font: Francois et al. (2013).

2.3.2. Anàlisi de casos

Més enllà de l’impacte que el TTIP pugui tenir en els sectors de l’economia, al-
guns treballs s’han preguntat per les conseqüències més directes que el trac-
tat podria tenir per a les empreses de la UE i els Estats Units i els seus treballa-
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dors. Aquests treballs acostumen a limitar-se a estudiar un país i utilitzen 
metodologies ad hoc, adaptades a les empreses d’aquell territori i a la disponi-
bilitat de dades. En aquesta secció es presenten les característiques bàsiques 
de tres d’aquests treballs que estudien l’impacte del TTIP en empreses de dife-
rents punts de la UE: la Fundació Bertelsmann per a Alemanya (Felbermayer et 
al., 2013b), l’Agència Sueca de Promoció del Comerç i la Inversió (Swedish Tra-
de and Invest Council, 2014) per a Suècia i PIMEC (PIMEC, 2016) per a Catalu-
nya. L’objectiu de presentar aquests treballs no és fer-ne un resum exhaustiu 
sinó proporcionar indicacions sobre els aspectes i variables que cal tenir en 
compte a l’hora de fer una anàlisi microeconòmica dels impactes directes del 
TTIP sobre les empreses d’un determinat territori.

L’estudi sobre l’impacte microeconòmic del TTIP en les empreses alemanyes 
(Felbermayer et al., 2013b) destaca perquè ofereix l’impacte del tractat a Ale-
manya desagregat en tres dimensions independents: (a) regions, (b) nivells de 
formació dels treballadors i (c) categories professionals dels treballadors. La 
metodologia d’aquest estudi calcula la creació de valor i l’impacte en l’ocupa-
ció per sector econòmic. L’estudi també inclou estimacions de l’impacte sobre 
la renda disponible (concepte ja introduït en la taula 8 i que és present en els 
models macroeconòmics) i el “risc d’ingressos”, que és una mesura de l’impac-
te del TTIP en l’increment de desigualtat en ingressos laborals. Totes aquestes 
estimacions s’efectuen de forma desagregada per a les tres dimensions cita-
des més amunt.

L’estudi apunta que el sector productiu a Alemanya en el qual l’increment de 
valor afegit serà més alt és el de components elèctrics, mentre que els sectors 
de l’alimentació i els productes metàl·lics seran aquells on augmentarà més el 
comerç. S’estima que el salari real s’incrementarà per a tots els nivells de for-
mació, des del 0,6 per cent corresponent als treballadors amb educació superi-
or a l’1 per cent corresponent als treballadors amb baixa qualificació. Totes les 
categories professionals rebrien un impacte positiu del TTIP i, geogràficament, 
tots els estats federats resultarien també afavorits. En aquest sentit, és inte-
ressant observar que aquest treball troba que l’impacte positiu del TTIP és ma-
jor en els estats que, abans del TTIP, són ja més oberts al comerç. Finalment, 
per a tots els nivells de formació, es produeix un augment en el “risc d’ingres-
sos”, és a dir, augmenta la desigualtat d’ingressos per a un nivell de formació 
determinat.

L’estudi de l’Agència Sueca de Promoció del Comerç i la Inversió (Swedish Tra-
de and Invest Council, 2014) està més orientat a l’estratègia empresarial i, més 
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en concret, a les millors estratègies que les empreses sueques podrien adoptar 
per penetrar en el mercat dels Estats Units després del TTIP. En conseqüència, 
és un treball que opta per concentrar-se en tres sectors específics (agroalimen-
tari, automòbils i instrumental mèdic) però els tracta amb molt detall. Per 
exemple, quan considera el mercat agroalimentari, és específic fins a tractar 
quines són les tendències de futur en el consumidor americà (productes orgà-
nics, productes que competiran en cost amb els grans retailers, productes lliu-
res de gluten i vegans, etc.). L’estudi també fa una aproximació a les empreses 
sueques en cadascun d’aquests sectors ja establertes als Estats Units. També 
explica quines barreres no aranzelàries caldria superar, com els requeriments 
d’importació que imposen diferents agències federals dels Estats Units (US De-
partment of Agriculture, US Food and Drug Administration, US Customs and 
Border Protection).

El treball analitza només l’impacte del TTIP des de l’òptica de les noves oportu-
nitats que s’obririen per a les empreses sueques als Estats Units en termes 
d’exportació i d’inversió, però no analitza quin podria ser l’efecte invers, deri-
vat de la major competència d’empreses dels Estats Units que entrin a compe-
tir en mercats de la UE en els quals actualment estan presents les empreses 
sueques.

Finalment, el títol del treball de PIMEC (2016) és prou aclaridor: “Les pimes ca-
talanes davant el TTIP” i es podria dir que fa una valoració prudent del possible 
impacte del TTIP en el teixit productiu català. D’una banda, i en la línia del que 
hem explicat més amunt, el treball destaca els guanys que experimentarien les 
empreses catalanes a causa del TTIP per mitjà d’una reducció de les barreres 
aranzelàries i no aranzelàries, i fa una menció especial d’una nova porta que es 
podria obrir per a les empreses d’ambdós costats de l’Atlàntic, com és la parti-
cipació en licitacions i contractes públics que ara està relativament restringida. 
L’aportació de PIMEC té el valor afegit d’incorporar les opinions d’empreses 
catalanes sobre els escenaris que es podrien obrir amb el TTIP i que, en certa 
manera, valida les anàlisis quantitatives que es realitzen habitualment. La ma-
joria d’aquests testimonis subratllen que el principal benefici que les empreses 
obtindrien del TTIP seria la reducció de barreres burocràtiques. En diversos ca-
sos, aquestes barreres han impedit l’expansió als Estats Units o han dificultat 
projectes amb socis nord-americans.

Ara bé, d’altra banda, el treball de la PIMEC també fa un inventari dels possi-
bles inconvenients que podria ocasionar el TTIP: la conflictivitat derivada de les 
relacions laborals (reduir els estàndards de protecció laboral a la UE); el repar-
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timent desigual dels beneficis del lliure comerç (hi ha alguna evidència que el 
NAFTA ha beneficiat principalment les grans empreses perquè tenen més 
capacitat competitiva en grans mercats); l’impacte negatiu sobre el medi ambi-
ent i els riscos sanitaris (l’harmonització de certes regulacions podria suposar 
l’entrada a la UE de certs productes que fins ara no s’havien considerat aptes 
per al consum); la inseguretat jurídica i conflictivitat empreses-Estats; i, final-
ment, la major competència de les empreses dels Estats Units en mercats lo-
cals (particularment en aquells sectors o productes amb un grau de protecció 
superior).

2.4. Models alternatius i crítiques al TTIP

Hi ha alguns models alternatius que posen en qüestió els resultats, modestos 
però positius, del TTIP per a la UE que s’han presentat fins ara. La principal di-
ferència dels models alternatius és la consideració del mercat de treball a par-
tir de l’atur europeu actual. En resum: potser els resultats del TTIP serien posi-
tius en una situació de plena ocupació, però no en presència d’atur. El treball 
més conegut i que ha donat resultats diferents als comentats en les seccions 
anteriors és Capaldo (2014), que utilitza el model de Política Global de Nacions 
Unides.

El model prediu una baixada de les exportacions netes per als països europeus, 
la qual cosa provoca un deteriorament de la demanda agregada i pèrdues im-
portants de llocs de treball a Europa. La caiguda d’ocupació reforça la caiguda 
de la demanda agregada i genera una transferència de rendes del treball cap a 
rendes del capital. Els països de la Unió Europea perdrien a conseqüència del 
TTIP, tant en termes de PIB com de llocs de treball. Les pèrdues serien sobre-
tot als països del nord d’Europa (-0,5 per cent del PIB), França (-0,48 per cent) i 
Alemanya (-0,21 per cent). El conjunt de la Unió perdria 583.000 llocs de tre-
ball, sent els països del nord d’Europa (223.000) i Alemanya (134.000) els més 
afectats.

Els crítics amb el TTIP argumenten que la liberalització suposarà privatitzacions 
de serveis i pèrdues de llocs de treball. Que els guanys derivats de la liberalitza-
ció comercial se’ls apropiaran les grans corporacions, però les pèrdues les so-
friran les petites empreses i els treballadors, una part dels quals amb la pèrdua 
del seu lloc de treball.

Una línia vermella europea és l’excepció cultural, sobretot en el sector audiovi-
sual, que permeti protegir les produccions cinematogràfiques, musicals i audi-
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ovisuals europees davant els interessos de les grans corporacions americanes 
del sector mediàtic.

Una altra crítica al TTIP és referent a l’ús de transgènics en agricultura, l’ús 
d’hormones i antibiòtics en l’alimentació animal, la clonació d’animals per a 
l’alimentació humana i l’ús de components o d’aliments modificats genètica-
ment. En tots aquests aspectes, la legislació europea és més estricta que 
l’americana. Des dels Estats Units es proposa seguir consensos científics al res-
pecte, mentre que la posició europea és d’oposició, a partir d’una tradició re-
gulatòria molt basada en el principi de precaució.

Una altra por dels crítics respecte al TTIP és que l’harmonització regulatòria 
pot implicar anar a la baixa en la defensa de drets socials i ambientals, en la lí-
nia del que apunten Raza et al. (2014) i s’ha exposat abans. Pel que fa als drets 
laborals, els crítics amb el TTIP argumenten que com que els Estats Units no ha 
signat alguns dels acords de l’OIT, el TTIP suposarà de facto desmantellar els 
drets laborals a Europa perquè les empreses americanes que es vulguin im-
plantar a Europa podran fer-ho amb la legislació laboral americana. De manera 
similar, els crítics amb el TTIP argumenten que es pot produir una retallada en 
temes ambientals, agafant com a referència les legislacions menys exigents. 
Els Estats Units volen assegurar la protecció dels drets de propietat intel·lectu-
al de les innovacions, sobretot en els àmbits de les indústries de les tecnologi-
es de la informació, el sector audiovisual i les farmacèutiques. Per als crítics, no 
està clar com aquesta protecció afecta la innovació, però en canvi sembla cert 
que assegura rendes als propietaris americans de patents i copyrights.

Un tema molt controvertit és el mecanisme de solució de disputes d’inversió 
entre empreses i estats (ISDS), que portaria a tribunals especials fora dels paï-
sos les reclamacions de violació de drets a les empreses. Això afecta poc els 
Estats Units, que tenen un bon sistema legal i poden promoure les inversions a 
països del TTP com Vietnam. Els crítics argumenten que un mecanisme així no 
és necessari en el TTIP perquè a Europa, que disposa d’un bon sistema legal 
com els Estats Units, els tribunals ordinaris poden fer la feina. A banda i banda 
de l’Atlàntic n’hi hauria d’haver prou amb el sistema judicial ordinari. Per als 
crítics del TTIP aquest aspecte suposa una pèrdua de control democràtic per 
part de la població europea d’aspectes clau del funcionament de l’economia i 
la societat.
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3. Consideracions per avaluar l’impacte del TTIP en l’economia catalana

3.1. Impacte macroeconòmic

Metodologia

Per abordar l’impacte macroeconòmic del TTIP en l’economia catalana, l’opció 
més aconsellable sembla recórrer a una adaptació al cas català dels models 
d’equilibri general computable que s’han descrit en aquest document. Els tre-
balls de Francois et al. (2013), Fontagné et al. (2013), Berden et al. (2013), Fel-
bermayer et al. (2013a) i Ecorys (2016) revisats anteriorment representen una 
base sòlida.

No es tractaria de cobrir el conjunt de les economies americanes i europees, 
sinó de fer un model de l’economia catalana que pugui simular l’impacte del 
TTIP a Catalunya. L’adopció del TTIP es modelitzaria com la conseqüència de 
quatre tipus de xocs:

• una reducció en les barreres aranzelàries,

• una reducció en les barreres no aranzelàries,

• una reducció en les barreres a la contractació pública,

• un augment de les externalitats positives en la producció de béns i ser-
veis (spillovers) deguts a la convergència regulatòria i normativa entre la 
UE i els Estats Units.

Un conjunt de supòsits sobre els valors d’aquests xocs determina un escenari 
(veure més endavant els detalls sobre els escenaris que es proposen). L’avalu-
ació del TTIP seria el resultat, per tant, de considerar diversos escenaris apli-
cats a un model d’equilibri validat i calibrat adequadament per a l’economia 
catalana.

Afrontar la construcció d’un model d’aquestes característiques implica pren-
dre decisions sobre diversos aspectes clau, tals com el nombre de sectors pro-
ductius, el nombre de regions del món a considerar, els diferents graus de qua-
lificació del treball, el tipus de competència (perfecta o imperfecta) en els 
mercats, etc.
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Un bon punt de partida per determinar el nombre de sectors a considerar pot 
ser el treball de PIMEC (2016) analitzat més amunt, que detalla els onze sectors 
de l’economia catalana més rellevants en les relacions amb els Estats Units. 
Aquesta xifra és inferior al nombre habitual de sectors considerats en els dife-
rents estudis (al voltant d’una vintena) però quedarien coberts els principals 
sectors actius en el comerç Catalunya-Estats Units. Pel que fa al nombre de pa-
ïsos o blocs geogràfics a considerar, els models habitualment consideren, pel 
cap baix, al voltant d’entre 10 i 15 entitats geogràfiques. Com a norma general, 
la UE n’és una i no es considera cap Estat membre de forma individual. Ecorys 
(2016) explícitament calcula l’impacte per a cadascun dels Estats membres de 
la UE i altres treballs arriben a modelitzar més de 90 països. L’adaptació al cas 
català requeriria considerar Catalunya com un territori individual i modelitzar-la 
com una petita economia oberta subjecta al xoc del TTIP. En aquest context, 
sembla raonable optar per un nombre relativament reduït de territoris.

Pel que fa als supòsits més tècnics, les especificacions del treball de Francois et 
al. (2013) són jutjades com a prou raonables per part d’una bona part de la lite-
ratura posterior i semblen un bon punt de referència per al cas català. En sín-
tesi, les dues parts del model són producció i consum. Se suposa que hi ha una 
llar representativa a tota l’economia i, per a cada sector, una empresa repre-
sentativa amb una tecnologia donada. Els agents tenen preferències definides 
sobre els béns públics i privats amb una elasticitat de substitució constant (CES 
per les sigles en anglès de Constant Elasticity of Substitution). Pel que fa als sec-
tors productius, s’assumeix que en alguns la competència és monopolística i, 
en altres, perfecta. Els sectors utilitzen, per produir el seu output, inputs inter-
medis (produïts per altres sectors), capital i força de treball. La força de treball 
es divideix en dos tipus: qualificada i no qualificada.

Fonts d’informació necessàries

Per construir un model d’equilibri general aplicat cal la informació organitzada 
en una Matriu de Comptabilitat Social (SAM per les sigles en anglès de Social 
Accounting Matrix), que combina la informació dels comptes nacionals i les re-
lacions sectorials de l’economia. Per construir una SAM, la informació principal 
s’ha d’obtenir de les fonts següents:

– Taula Input-Output (IDESCAT),

– Comptabilitat nacional regionalitzada (IDESCAT, INE),

– Dades de fluxos de comerç: exportacions i importacions (DATACOMEX).
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Escenaris del model

Com s’ha indicat més amunt, aquesta metodologia és relativament flexible en 
la manera de modelitzar els xocs induïts pels TTIP i es poden fer escenaris més 
o menys ambiciosos depenent dels supòsits que es determinin sobre el grau 
d’eliminació dels aranzels, les barreres no aranzelàries i les restriccions a la 
contractació pública.

En aquest punt, sembla raonable tenir en compte les aportacions crítiques de 
Raza et al. (2014) que consideren que els models de referència (Francois et al., 
2013 i Fontagné et al., 2013) són excessivament optimistes en els seus supòsits 
sobre la reducció d’aquests paràmetres. En termes pràctics, per tant, seria 
aconsellable introduir un escenari addicional, “poc ambiciós”, i proposar per 
tant tres escenaris alternatius: poc ambiciós, central (equivalent a “Poc ambici-
ós” a Francois et al., 2013) i molt ambiciós (equivalent a “Molt ambiciós” a 
Francois et al., 2013), en comptes dels dos escenaris més habituals.

El nou escenari “poc ambiciós” correspondria, principalment, a unes reducci-
ons inferiors en les barreres no aranzelàries i en les barreres a la contractació 
pública. A efectes orientatius, es podria considerar la següent especificació 
dels tres escenaris:

Taula 6. Propostes d’escenaris per avaluar l’impacte macroeconòmics del 
TTIP a Catalunya

Reduccions en 
barreres 

aranzelàries

Reduccions en 
barreres no 

aranzelàries en 
béns i serveis

Reducció en les 
barreres a la 
contractació 

pública

Poc ambiciós 95% 10% 15%

Central
(Equivalent a l’escenari “Poc 
ambiciós” a Francois et al., 2013)

98% 20% 25%

Molt Ambiciós
(Equivalent a l’escenari “Molt 
Ambiciós” a Francois et al., 2013)

100% 50% 50%

Nota: Per a les barreres no aranzelàries, els escenaris es refereixen a les barreres “modificables” (que 
en els models es coneixen com “actionable non-tariff barriers”). Aquestes barreres són les que poden 
desaparèixer més fàcilment: poden ser eliminades o homologades amb un estàndard internacional.

Font: Elaboració pròpia i Francois et al. (2013).

001-292 ponenciasEIX4.indd   155 24/07/2018   10:08:50



156

Metodologia d’anàlisi de l’impacte del TTIP sobre la competència i la competitivitat...

Resultats esperables

Pel cantó dels outputs, aquests models permeten fer prediccions dels canvis 
induïts pel TTIP en les exportacions, les importacions, el PIB, la renda nacional, 
la renda familiar disponible i els salaris d’un territori. De fet, Ecorys (2016) ja 
estudia els canvis en aquestes variables de forma individual per a cadascun del 
28 Estats membres de la UE. Un model com el descrit en aquest apartat podria 
aportar les estimacions corresponents per al cas de l’economia catalana.

De forma temptativa es pot fer una aproximació a alguns elements dels resul-
tats, amb totes les prevencions necessàries degudes a l’absència de model i si-
mulació. Segons tots els models disponibles (particularment, Ecorys (2016)), 
els efectes del TTIP són en general positius i petits per a tots els Estats mem-
bres en totes les variables considerades. Ara bé, cal notar que en el cas d’Espa-
nya, les magnituds d’aquests beneficis estan en el rang inferior de la UE (veure 
taula 9), amb un increment de la renda nacional del 0,2 per cent, el mateix ni-
vell que França, Grècia o Dinamarca, però la meitat que a Suècia, Bèlgica i Ho-
landa (0,4 per cent) o Alemanya (0,5 per cent), i ben allunyat dels valors mà-
xims d’Àustria (0,8 per cent) i Irlanda (1,4 per cent), encara que aquest últim 
cas és atípic i l’increment és degut en gran part al comportament d’inversió 
estrangera directa.

En la mesura que l’estructura econòmica de Catalunya sigui diferent a la de la 
resta d’Espanya i tingui més semblances amb altres països de la UE (quant a 
grau d’obertura de l’economia, major contribució de les manufactures per so-
bre dels serveis al valor afegit, possibles diferències de perfil quant a nivell de 
formació, etc.) és possible que el model estimés uns guanys del TTIP a Catalu-
nya més semblants als d’aquestes altres economies de la UE. Aquesta predic-
ció és congruent amb una de les idees que es deriven d’aquesta literatura: els 
guanys més grans del TTIP corresponen a les regions relativament més obertes 
abans de l’acord.

3.2. Impacte microeconòmic

Anàlisi sectorial

En primer lloc, a partir dels mateixos models macroeconòmics mencionats es 
poden obtenir els impactes del TTIP en els sectors individuals d’una economia 
(veure taula 10). Això representa una primera aproximació a la distribució dels 
guanys (o pèrdues) sectorials que es produirien a Catalunya, atès que aquests 
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models tenen en compte els dos efectes principals que experimenta un sector 
productiu d’un país donat quan s’incrementa el comerç. Poden augmentar les 
seves exportacions als mercats de l’altre bloc a causa dels menors costos d’en-
trada, però també és possible que augmenti la competència en els seus mer-
cats actuals (domèstics o internacionals) precisament perquè es facilita l’entra-
da d’empreses de l’altre bloc.

En aquest sentit, l’estudi de Felbermayer et al. (2013b) és particularment relle-
vant perquè analitza l’impacte del tractat de forma desagregada en els dife-
rents estats federats alemanys, les entitats que, en termes econòmics i polí-
tics, són més anàlogues a Catalunya. A diferència dels models esmentats en 
l’apartat anterior, aquest treball no utilitza un model d’equilibri general sinó 
que fa una anàlisi de tipus parcial mitjançat una equació de gravetat. Aquesta 
equació, sense apel·lar de manera directa a un model teòric, prediu que les re-
lacions comercials entre dues regions són directament proporcionals a la seva 
importància econòmica i inversament proporcionals a la distància que les sepa-
ra.

Adoptar aquesta metodologia té l’avantatge de poder precisar amb molt de-
tall els impactes del TTIP (en el cas particular alemany, es tracta de 16 regions 
diferents, 3 diferents nivells d’educació i 88 ocupacions) i poder fer estimaci-
ons sobre la variació en la desigualtat de la renda. En canvi, té l’inconvenient 
que no es tenen en compte els efectes d’equilibri general que el TTIP provoca, 
com és la reducció del comerç entre regions de la UE a causa de l’increment 
dels intercanvis UE-Estats Units. Per tant, els resultats que s’obtindrien d’apli-
car aquesta metodologia per avaluar l’impacte del TTIP a Catalunya haurien de 
ser interpretats més qualitativament que estricament en termes quantitatius.

L’aplicació d’aquesta metodologia a Catalunya, seguint Felbermayer et al. 
(2013b), constaria de tres passos. En primer lloc, cal estimar l’impacte del TTIP 
en els sectors productius més rellevants a Espanya seguint la lògica dels models 
de gravetat. En segon lloc, es relacionen el canvis d’activitat d’àmbit sectorial 
amb els canvis per tipus d’ocupació, nivell d’educació i per comunitat autònoma 
i aquí es presta especial atenció a Catalunya. L’atribució dels impactes del co-
merç en el terreny ocupacional, educacional i regional s’hauria de realitzar a par-
tir de les dades de l’INE (Comptabilitat Nacional territorialitzada i l’Enquesta de 
Població Activa) completades quan escaigui per dades de l’Idescat (principal-
ment, les bases de dades de Sectors econòmics, Indicadors d’estructura econò-
mica i Nivell d’instrucció). Finalment, si es desitja trobar l’impacte sobre els sala-
ris i la seva desigualtat a Catalunya, amb la informació obtinguda es pot estimar 
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una funció de salaris que depengui de variables ocupacionals, educacionals i re-
gionals. Amb posterioritat s’estudien els canvis induïts pel TTIP en els salaris 
mitjançant l’impacte en aquestes tres dimensions intermèdies. Aquests resul-
tats es podrien contrastar amb la informació disponible a l’Idescat.

Perspectives competitives de les empreses catalanes davant el TTIP

En segon lloc, hi ha preguntes sobre les repercussions del TTIP en les empreses 
catalanes que no podrien ser resoltes amb un model, per detallat que aquest 
sigui. La base per respondre aquestes preguntes és conèixer en detall la posi-
ció i les perspectives competitives de les empreses catalanes davant el TTIP, de 
forma que es puguin respondre qüestions com aquestes: Quines són les ten-
dències de creixement dels seus productes als mercats dels Estats Units? Fins a 
quin punt es pot aprofitar el TTIP de forma autònoma o integrant-se en cade-
nes de valor més globals? Com afectaria el TTIP als seus socis, proveïdors, 
clients i competidors?

L’estudi d’aquestes qüestions requereix d’aproximacions ad hoc o basar-se en 
enquestes i estudis de mercat, com per exemple fa el treball de l’agència sueca 
de promoció (Swedish Trade and Invest Council, (2014)). En la línia d’aquest 
treball, l’objectiu seria identificar la posició i perspectives competitives de les 
empreses catalanes en un conjunt de sectors rellevants i avançar quines són 
les principals fortaleses, debilitats, oportunitats i riscos associats al TTIP.

De fet, la primera fase d’aquest treball hauria de consistir en la recopilació i 
l’anàlisi dels resultats de les anàlisis macro i microeconòmiques que s’han pre-
sentat anteriorment. Per tant, i per situar el context i l’entorn dels canvis, es 
tractaria de sistematitzar les prediccions dels models pel que fa a l’impacte del 
TTIP en una sèrie de variables clau per a l’entorn econòmic i empresarial català: 
exportacions (distingint destí), importacions (distingint origen), PIB, renda dis-
ponible, impacte en els salaris, impacte en la distribució dels salaris o impactes 
diferenciats per nivell de formació a la població.

En una segona fase, i amb l’objectiu d’obtenir intel·ligència competitiva, seria ne-
cessari realitzar l’anàlisi de forma individualitzada d’àmbit sectorial. Per a un sec-
tor donat, l’anàlisi monogràfica sectorial hauria d’incloure tres tipus de qüestions:

– Oportunitats de negoci als Estats Units per a empreses catalanes, via in-
crement d’exportacions de béns i/o serveis, com a resultat de l’homolo-
gació o anivellament normatiu en el sector privat.
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– Diagnosi de les tendències de futur als Estats Units en segments i sub-
segments del sector en què ja hi ha presència empresarial catalana. El 
treball pot aportar indicadors del nivell esperat de risc i guany en funció 
de la varietat escollida i del mode d’expansió als Estats Units per part de 
les empreses catalanes.

– Foment de les oportunitats d’inversió Catalunya-Estats Units.

L’instrumental analític identificat en aquest document sobre l’impacte del TTIP 
permet fer-ne aplicacions a casos concrets, des de sectors més o menys amplis 
fins a productes específics. En cada cas caldrà fer-hi una aproximació prèvia de 
reconeixement de la informació de partida i de la metodologia més adequada. 
La decisió d’estudiar indústries concretes pertany, com no pot ser d’altra ma-
nera, als organismes del Govern interessats, ja siguin del Departament d’Em-
presa o d’altres departaments. En el seu cas, ho faran en funció de les seves 
prioritats estratègiques. Per la nostra banda només podem apuntar alguns 
dels criteris que creiem que es poden utilitzar per decidir estudiar l’impacte del 
TTIP sobre una activitat determinada.

4. Conclusions

Aquest treball planteja la metodologia per analitzar l’impacte del TTIP a l’econo-
mia catalana. Els autors han analitzat l’impacte (i les metodologies emprades per 
analitzar-lo) de tractats comercials com el NAFTA, el TTP, el TTIP a escala agrega-
da europea i americana i plantegen com fer el mateix per estimar l’impacte del 
TTIP a l’economia catalana, tant a escala macroeconòmica (amb la construcció de 
models de simulació d’equilibri general) com a escala microeconòmica i sectorial.

L’anàlisi de l’impacte macroeconòmic del TTIP en l’economia catalana es pot 
plantejar amb diferents metodologies. Creiem que la més raonable és realitzar 
una adaptació dels models d’equilibri general computables. Caldria fer un mo-
del que simulés l’impacte de diferents escenaris que incorporessin les reducci-
ons en les barreres aranzelàries, no aranzelàries, en la contractació pública i les 
externalitats degudes a la convergència regulatòria i normativa. La proposta 
inicial seria operar amb un nombre limitat de sectors (al voltant de 10) i un 
nombre reduït de territoris (la UE en seria un). Pel que fa als supòsits tècnics 
creiem que seria adequat utilitzar un model amb dues parts (producció i con-
sum) amb diferents supòsits de representativitat, preferències, tipus de com-
petència, inputs i força de treball, entre altres.
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Es proposa dibuixar tres escenaris de xocs induïts pel TTIP: un de poc ambiciós, 
un de central i un altre de molt ambiciós, que permetrien predir els canvis de-
guts al TTIP en matèria d’exportació, importació, PIB, renda nacional, renda 
familiar disponible i salaris.

D’acord amb els estudis fets fins ara a Europa agafant com a base els països, 
els efectes del TTIP són en general positius, per bé que d’intensitat feble. Pel 
perfil de l’estructura econòmica catalana (obertura a l’exterior, importància 
del sector industrial, etc.) els guanys derivats del TTIP podrien assemblar-se 
més als dels països petits del nord d’Europa que als estimats per al conjunt de 
l’Estat espanyol.

L’estudi de l’impacte microeconòmic, que apropés l’anàlisi a allò que les em-
preses catalanes poden esperar del TTIP, s’hauria de desplegar en dues direcci-
ons: anàlisi sectorial i perspectives competitives. Per a una anàlisi sectorial es 
pot partir dels mateixos models d’equilibri general per tal d’obtenir els impac-
tes del TTIP quant a activitats econòmiques concretes, atès que incorporen 
tant la millora de competitivitat catalana com l’augment de la competència al 
mercat català.

Una altra via d’anàlisi, que s’ha aplicat als länder alemanys i que descansa en 
una anàlisi de tipus parcial mitjançant una equació de gravetat, ha permès 
identificar l’impacte del TTIP sobre l’activitat dels sectors productius i sobre la 
desigualtat en renda. Per a Catalunya també seria possible un exercici d’aquest 
tipus, però els resultats serien més qualitatius que quantitatius.

Una alternativa metodològica molt diferent de les anteriors consistiria a pre-
guntar a les empreses catalanes sobre la seva posició i sobre les perspectives 
competitives davant del TTIP. Aquesta via requeriria aproximacions ad hoc o 
fer enquestes i estudis de mercat específics per a diferents sectors.

Per a una selecció de les indústries concretes sobre les quals es poden aplicar 
les metodologies identificades, el treball fa uns apunts sobre criteris que es 
poden utilitzar, com ara els relatius al mercat dels Estats Units en un sector 
concret (volum, dinamisme...), el potencial industrial català en aquell sector, 
grau de protecció aranzelària i no aranzelària del sector, entre altres.
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Abstract

L’adopció massiva de les tecnologies digitals en el món empresarial, industrial, i en 
general en qualsevol àmbit de l’activitat econòmica està canviant les relacions i les 
formes de la producció. La transformació digital està propiciant noves oportunitats 
en forma de nous models de negoci i de penetració a nous mercats i, al mateix 
temps, com tota transformació que mostra símptomes de verdadera revolució, 
planteja interrogants especialment rellevants en aspectes d’impacte social com per 
exemple la distribució de la riquesa generada o les futures relacions laborals.

Aquest treball es centra a analitzar la transformació en el món productiu, entès en 
sentit ampli tant industrial com de serveis, que ja s’està observant, o que es preveu 
que arribi a mig o llarg termini, degut a la introducció de canvis tecnològics de natu-
ralesa digital. De manera particular, es detecten i descriuen quines oportunitats pot 
representar la transformació digital per a la indústria i les empreses catalanes dels 
diversos sectors implicats.

L’estudi, doncs, es focalitza en diverses disciplines tecnològiques que tenen una im-
plantació rellevant a Catalunya, tant per la potencialitat en els àmbits de recerca as-
sociats com per un teixit empresarial actiu i innovador. En primer lloc s’aborda el cas 
de la nova economia de les dades, que se sustenta en tecnologies diverses com la 
computació al núvol, la ciència i analítica de les dades i, sobretot, la capacitat d’algo-
rítmica avançada. A continuació s’analitza la transformació al voltant de la indústria 
connectada o Indústria 4.0, avaluant les diferents tecnologies que habiliten aquest 
concepte, que, a la vegada, permeten definir la fàbrica del futur. Per a totes aques-
tes disciplines tecnològiques s’analitza el posicionament de les empreses catalanes i 
s’identifiquen les oportunitats de mercat que poden representar.

La nova economia de les dades

Com a conseqüència de la presència massiva de les noves tecnologies, la trans-
formació digital de la societat és un fet incontestable. Aquesta transformació 
impacta de manera destacada i molt profunda en els diversos sectors econò-
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mics i productius. Un aspecte rellevant que comporta la digitalització és l’accés 
potencial a informació valuosa que resta amagada dins de la quantitat massiva 
de dades que es generen amb la multitud de dispositius, sensors i màquines 
interconnectades amb xarxes avançades de comunicació.

Aquest escenari ha propiciat en els darrers anys l’aparició de l’anomenat big 
data, o processament massiu de dades, com a element cabdal que dona peu a 
l’economia basada en les dades. La denominació big data es refereix a la quan-
titat ingent de dades que de manera continuada està inundant els negocis i, a 
la vegada, s’utilitza també per designar tot el coneixement, desenvolupament 
tecnològic i indústria que s’ha creat amb l’objectiu de captar, analitzar i explo-
tar la informació de valor que resta oculta en aquest entramat de dades que 
ens envolta. Degut al volum i complexitat inherent al big data els mètodes ana-
lítics tradicionals, normalment basats en anàlisi estadística i intel·ligència de 
negoci resulten insuficients i ha calgut desenvolupar noves eines adaptades als 
condicionants del big data. L’objectiu és que a partir de l’explotació òptima del 
big data les empreses puguin prendre decisions estratègiques de negoci de 
manera àgil i informada. I, juntament amb el big data, les tecnologies de com-
putació al núvol, els dispositius mòbils intel·ligents, les xarxes socials i la crei-
xent adopció de la Internet dels Objectes esdevenen avui factors potencials de 
canvi i de creixement econòmic.

Il·lustració 1. Previsió de creixement del mercat big data. 

Font: Wikibon © Statista. 
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Tant és així que darrerament s’ha estès l’analogia del big data com el nou petro-
li de l’economia moderna. Com es mostra a la il·lustració 1 es preveu un creixe-
ment sostingut del volum del mercat del big data en el proper decenni. El po-
tencial del big data radica en la informació i el coneixement que es pot extreure 
de l’enorme quantitat de dades que avui tenim al nostre abast, ja siguin models 
de mobilitat, dades financeres o registres de visites a pàgines web entre altres, 
i aquest factor és el que realment en determina el seu valor. Aconseguir això és 
una fita important. Hi ha empreses, com per exemple les grans operadores de 
telecomunicacions, que disposen d’extenses bases de dades que convenient-
ment analitzades, poden derivar una informació de negoci rellevant. Un cas il-
lustratiu seria l’explotació de dades geolocalitzades d’usuaris de telefonia mò-
bil per al sector del comerç. Les expectatives d’increment de negoci gràcies a 
aquesta explotació atribueixen a les dades propietàries (en contraposició a les 
dades obertes) un valor monetari. Poder determinar amb antelació la versem-
blança d’aquestes expectatives permet reduir el risc en la presa de decisions 
d’inversió en la compra de bases de dades o en la infraestructura necessària per 
analitzar-les i explotar-les. Així, el càlcul del valor econòmic i de negoci d’un de-
terminat conjunt de dades en funció del valor de la informació que amaga és 
una línia de recerca important (Papadopoulos, 2017; González, 2017) que perse-
gueix el disseny i desenvolupament d’eines algorítmiques que permetin preci-
sament mesurar de manera acurada i a priori la vàlua de les dades.

Aquest exemple il·lustra de manera molt fefaent el potencial del big data, un 
concepte que, cal subratllar-ho, comença a esdevenir el que en el context an-
glosaxó es defineix com una commodity. Moltes empreses, i entre elles sens 
dubte les grans tecnològiques, no només usen el big data en els seus proces-
sos interns sinó que també ofereixen serveis big data a tercers. El big data té 
dos vessants. D’una banda hi ha la part d’infraestructura computacional. De 
l’altra, tot el conjunt d’eines de programari que permeten desplegar una arqui-
tectura per dur a terme l’analítica de les dades. En el primer vessant hi trobem 
des de grans empreses tecnològiques multinacionals que proveeixen la seva 
infraestructura com un servei al núvol (com els coneguts Amazon Web Servi-
ces, d’Amazon o Azure, de Microsoft), fins a proveïdors locals i també infraes-
tructura propietària en forma de cloud privat. La infraestructura facilita essen-
cialment la capacitat d’emmagatzematge de les dades i les eines 
computacionals i de processament de la informació. El segon vessant té a veu-
re amb l’extracció de valor de la informació i comprèn un vast conjunt d’eines 
de programari amb les que es desplega l’analítica de les dades. Aquí hi trobem 
eines propietàries sota algun tipus de llicència (per exemple Power BI, de Mi-
crosoft o les solucions big data, d’Oracle) al costat d’un amplíssim conjunt 
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d’eines de codi obert (com és el cas de la família de solucions de programari 
Apache). Algunes d’aquestes eines proveeixen uns serveis d’analítica de dades 
poc flexibles, i no sempre s’adapten de manera àgil a les necessitats de les em-
preses usuàries.

És en aquest segon vessant, és a dir en l’explotació analítica de la informació, 
on existeix al nostre entendre una gran oportunitat per a les empreses catala-
nes que operen en el domini de la ciència de les dades. Aquesta afirmació es 
suporta en tres premisses: i) ocupació de mercats de nínxol, ii) ecosistema fa-
vorable i iii) talent disponible, que es desenvolupen a continuació.

Mercats de nínxol. Segons dades publicades en un informe d’ACCIÓ, l’Agència 
per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ-2, 
2017), a Catalunya hi ha 150 empreses consolidades en el segment denominat 
Dades i Connectivitat que agrupa les que treballen en camps tecnològics molt 
interrelacionats com són el big data, la Internet dels Objectes, les tecnologies 
cloud o la Ciberseguretat. Aquest segment genera una facturació global de 
1.400 M€, proveeix 7.400 llocs de treball i abasta tota la cadena de valor, des 
de proveïdors de solucions fins distribuïdors i integradors de solucions i siste-
mes. Els usuaris finals els trobem en tots els sectors econòmics del país, indús-
tria i béns d’equipament, salut, comerç, construcció, etc.

Si focalitzem en els proveïdors de solucions, i en particular en les empreses 
que desenvolupen solucions de programari, hi trobem majoritàriament petites 
i mitjanes empreses que intenten suplir la rigidesa d’algunes solucions tecnolò-
giques estàndard desenvolupant productes i serveis de nínxol adaptats a la re-
solució de problemes concrets, amb una gran capacitat de personalització se-
gons les necessitats específiques de cada usuari final i amb un temps de 
resposta òptim. Per exemple, existeixen empreses que ofereixen solucions 
efectives d’analítica de dades a partir de xarxes socials per a aplicacions diver-
ses (com pot ser publicitat, mitjans de comunicació o màrqueting, entre al-
tres). O empreses que desenvolupen solucions de manteniment predictiu en el 
context de la Indústria 4.0 basades en algorítmica especialitzada que extreu 
valor de les dades generades pels diversos elements de les línies de producció.

Per tant, la capacitat de dissenyar i dur a la pràctica solucions flexibles i àgils 
que requereixen un coneixement expert en ciència i enginyeria de les dades en 
les facetes de disseny d’arquitectura, estructura del programari i capacitat al-
gorítmica permet a les empreses catalanes ocupar un nínxol de mercat molt 
atractiu i amb un gran potencial de creixement.
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Il·lustració 2. Evolució del mercat big data segons segment d’activitat

Font: Wikibon © Statista.

Quant al tipus d’especialització o segmentació de l’activitat, tal com s’observa 
en la il·lustració 2, pràcticament el 50% del negoci del big data consistirà en la 
prestació de serveis professionals i en el desenvolupament d’aplicacions o so-
lucions basades en l’analítica. Aquest escenari és congruent amb l’evolució es-
perable de les empreses catalanes doncs una bona part de les mateixes desen-
volupa activitats de consultoria i algorítmica especialitzada adreçada als 
nínxols de mercat català.

Ecosistema favorable. Es inqüestionable que Barcelona, i per extensió Catalu-
nya, ha esdevingut un pol de tracció molt important en els darrers anys per al 
sector de les noves tecnologies. I ho demostra, no només l’emblemàtica pre-
sència del Mobile World Congress, que exerceix de veritable element tractor, 
sinó també altres iniciatives que mereixen ser destacades. Així, a redós del 
MWC s’han consolidat altres dos esdeveniments amb impacte a escala mundi-
al, l’Smart City Expo World Congress d’una banda i l’IOT Solutions World Con-
gress de l’altra. I l’atractiu per al sector privat és indubtable com ho corrobora 
el fet que diverses grans empreses multinacionals han escollit Barcelona per 
establir els seus centres de recerca o d’operacions al voltant del big data. Així, 
multinacionals com Nestlé, Oracle, Amazon, Lidl o Zurich han fet aquest pas i 
contribueixen a enriquir l’ecosistema local, aportant competitivitat, atraient 
talent internacional, generant oportunitats d’ocupació qualificada i incremen-
tant l’activitat econòmica basada en l’explotació de les dades.
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Il·lustració 3. Mapa d’entitats amb capacitats d’analítica de dades

 Font: The EU Data Landscape.

En la il·lustració 3 es representa el nombre d’entitats amb capacitats d’analítica 
de dades registrades a l’observatori The EU Data Landscape, una iniciativa de la 
Comissió Europea que pretén mesurar tots els agents implicats en l’economia 
relacionada amb el món de les dades. Les entitats aquí representades són uni-
versitats, centres de recerca, institucions públiques o empreses amb capaci-
tats nuclears dins del big data que inclouen una ampla diversificació de produc-
tes i solucions com ara plataformes analítiques, analítica social, intel·ligència 
de negoci, intel·ligència artificial, computació estadística, aprenentatge auto-
màtic o visualització. Es comprova el posicionament de lideratge de Catalunya 
en l’àmbit espanyol i un posicionament extremament competitiu a Europa. Pel 
que fa a l’activitat emprenedora, en l’informe esmentat anteriorment, (AC-
CIÓ-2, 2017), es constata també un elevat dinamisme amb 126 start-ups catala-
nes creades al voltant d’aquest domini tecnològic.

Justament amb l’objectiu de fomentar l’ecosistema big data a Catalunya es va 
establir l’any 2015 el Centre d’Excel·lència en Big Data de Barcelona (Big Data 
CoE). Es tracta d’una iniciativa promoguda des del vessant institucional per la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, des del vessant em-
presarial per Oracle, i està liderada i operada per Eurecat, Centre Tecnològic de 
Catalunya. Al costat d’aquests quatre promotors hi ha un conjunt d’empreses i 
universitats col·laboradores que contribueixen a la creació d’ecosistema. El Big 
Data CoE fomenta la generació de nou coneixement i integra l’oferta tecnolò-
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gica clau en big data, promou la transferència tecnològica a partir de l’execució 
de casos d’ús, proves de concepte i projectes big data, impulsa la creació i dina-
mització de l’ecosistema i la disseminació de les tecnologies mitjançant forma-
ció especialitzada i l’organització d’esdeveniments sectorials. Un dels reptes 
principals que es vol adreçar des del CoE és la valorització de repositoris o ba-
ses de dades, el seu tractament i anàlisi i la visualització avançada. Per tal que 
totes aquestes accions tinguin la màxima translació en la generació de nou ne-
goci el Big Data CoE té una estreta relació amb Barcelona Activa, donant su-
port tecnològic a les start-up per a les que la ciència i analítica de les dades és 
un element central del seu negoci. Per últim, el Big Data CoE és un dels pocs 
espais d’innovació (i-space) reconeguts per la Big Data Value Association a esca-
la europea.

Il·lustració 4. Evolució de l’ocupació en l’àmbit de les dades a EU-28

Font: IDC 2017.

Talent disponible. L’economia de les dades ha comportat la revalorització i, 
fins i tot en alguns casos, la creació de nous perfils professionals per suplir les 
necessitats no cobertes de les empreses. A escala europea, com es veu en la il-
lustració 4, hi ha hagut un increment sostingut de l’ocupacció d’especialistes 
de dades en els darrers anys i la previsió a futur segueix la mateixa tendència. 
L’altre indicador interessant és que el promig de treballadors especialitzats en 
dades es manté estable al voltant de 9 unitats per empresa (IDC, 2017:61). Però 
la tendència de creixement d’aquests indicadors (cal partir de la base que la 
població europea empleada en gestió i processament de dades depassava els 
6,1 milions de treballadors el 2016) suggereix clarament que la demanda 
d’aquests perfils professionals anirà en augment traccionada per un mercat 
que també s’expandeix en aquest àmbit.
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En el cas de Catalunya no s’han identificat xifres específiques sobre aquest ti-
pus de professionals però el nombre potencialment disponible es pot extrapo-
lar a partir de diferents fonts. D’una banda, segons un estudi realitzat conjun-
tament per diversos col·legis professionals d’enginyeria catalans es 
necessitaran al voltant de 2.900 enginyers anuals (Fundació Caixa d’Enginyers, 
2017). D’altra banda segons aquest mateix estudi les enginyeries de telecomu-
nicació i informàtica (disciplines que majoritàriament poden generar aquest ti-
pus de professionals) representen un 35% del total. Per tant hi ha aproximada-
ment un miler d’enginers que potencialment poden esdevenir professionals de 
les dades. Si hi apliquem el percentatge que es mostra a la il·lustració 4 (indica-
dor 1.2) fàcilment es dedueix que les xifres resultants són clarament insufici-
ents per satisfer la previsió de la demanda d’aquest perfil, fins i tot si hi sumem 
graduats provinents d’altres estudis com Matemàtiques i Física, que també po-
den generar professionals de les dades.

Segons (IDC, 2017:61) data workers are defined as workers who collect, store, 
manage and analyse data as their primary, or as a relevant part of their activity. 
Data workers must be proficient with the use of structured and unstructured 
data, should be able to work with a huge amount of data and familiar with emer-
ging database technologies. They elaborate and visualize structured and unstruc-
tured data to support analysis and decision-making processes. Aquesta descrip-
ció genèrica es pot ajustar a posicions concretes per respondre a les necessitats 
específiques de les organitzacions orientades a dades de forma que els princi-
pals perfils i responsabilitats associades amb aquesta disciplina són (Big Data 
COE Barcelona, 2017):

• Chief data Officer (CDO): responsable d’assegurar que l’organització és 
orientada a dades. Lidera la gestió de dades i analítica associada al nego-
ci i, per tant, és responsable dels diferents equips especialitats en dades 
dins de l’organització (Ismail, 2014: 280).

• Científic de les dades (data scientist): és un membre clau de l’equip de ci-
ència de dades. Els data scientists tenen visió general del procés d’ex-
trem a extrem i poden resoldre problemes de ciències de dades, cons-
truir models analítics i dissenyar algoritmes. Combinen diverses habilitats 
relacionades amb les matemàtiques, l’estadística, la programació i la vi-
sualització, i han de tenir habilitats comunicatives per poder explicar els 
resultats obtinguts a l’organització.

• Enginyer de dades (data engineer): s’encarrega de proporcionar les dades 
d’una manera accessible i apropiada als usuaris i a l’equip de científics de 
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dades. És un perfil especialitzat en infraestructura big data. Desenvolupa 
i explota tècniques, processos, eines i mètodes que han de servir per al 
desenvolupament d’aplicacions big data. Té un gran coneixement en 
gestió de bases de dades, arquitectures de clústers, llenguatges de pro-
gramació i sistemes de processament de dades.

• Administrador de dades (data steward): és responsable de mantenir la 
qualitat, disponibilitat i seguretat de les dades. Persegueix millorar l’em-
magatzemament i presentació de les dades a tota l’empresa. Té coneixe-
ments dels processos de negoci i de com les dades s’utilitzen dins 
d’aquests processos.

• Analista de dades (business data analyst): participa en les iniciatives i pro-
jectes d’anàlisi de dades. És el professional que recull les necessitats dels 
usuaris de negoci per al científic de les dades i presenta els resultats ob-
tinguts.

• Data artist: és un expert en Business Analytics i és el responsable de crear 
els gràfics, infografies i altres eines visuals indispensables per ajudar a 
comprendre les relacions entre dades complexes, tant internament dins 
de l’organització com a tercers.

Per tal de poder assegurar la disponibilitat de talent capaç de cobrir les neces-
sitats empresarials en analítica de dades, una bona part de les universitats ca-
talanes han decidit crear estudis i titulacions per formar professionals en 
aquestes noves posicions al voltant de la ciència de les dades. De manera no 
exhaustiva mencionem alguns exemples rellevants, com el Grau en Ciència de 
les Dades posat en marxa per la UPC durant el curs 2017-2018, el Grau d’Engi-
nyeria de Dades de la UAB, el Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de 
Dades de la UPF, el postgrau en Enginyeria de Dades i Big Data de la UOC, o el 
Màster en Big Data Engineer de l’IL3-UB, entre altres. En el seu conjunt, aques-
ta acció formativa hauria de poder posar anualment al mercat entorn de 250 
professionals.

Tendències de futur. Un cop vistos tres factors que, en aquests moments, afa-
voreixen el creixement de la indústria de les dades a Catalunya cal considerar 
que l’evolució de la tecnologia és constant i això obliga les empreses a realitzar 
un esforç d’actualització contínua de les seves capacitats i competències si vo-
len restar operatives en un mercat altament competitiu. A tal efecte cal avalu-
ar quines són les tendències tecnològiques de futur per tal de poder definir re-
comanacions i eixos d’actuació i de negoci. I per poder-ho fer cal entendre 
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l’íntima connexió entre big data i altres tecnologies afins. Tant l’Aprenentatge 
Automàtic, la Internet dels Objectes o la Intel·ligència Artificial descansen so-
bre els principis de l’analítica de dades, clarament relacionats amb el big data, i 
per tant aquestes tecnologies s’han de contemplar en els fulls de ruta estratè-
gics de les nostres empreses tecnològiques. Alguns d’aquests elements es de-
tallen a continuació.

Il·lustració 5. Famílies algorítmiques de l’Aprenentatge Automàtic

Font: MapR.

Aprenentatge Automàtic (Machine Learning): és una disciplina de la intel·ligèn-
cia artificial que estudia com els ordinadors poden «aprendre» a executar cer-
tes tasques o a prendre certes decisions, no a partir d’una codificació explícita 
sinó a partir de l’anàlisi de dades preexistents. Amb eines de computació basa-
des en els diferents tipus d’algoritmes emmarcats dins de l’aprenentatge auto-
màtic, les empreses poden preveure la demanda de clients i per tant gestionar 
proveïdors i existències de manera més eficient, o amb eines de processament 
de llenguatge natural poden automatitzar call centers, per citar alguns exem-
ples il·lustratius. Un sector on l’aprenentatge automàtic té un gran potencial 
d’aplicació és el comerç electrònic. Els motors de classificació, segmentació i 
recomanació no només permetran proposar productes de manera ajustada a 
les preferències dels clients sinó que, efectivament, faran incrementar la ràtio 
de conversió, és dir augmentar el nombre de visitants que acaben realitzant 
una transacció de compra.
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Una branca de l’aprenentatge automàtic que està assolint un protagonisme 
creixent és l’analítica predictiva. Aquesta disciplina consisteix en predir esce-
naris futurs a partir de sèries històriques de dades aplicant analítica big data. El 
camp d’aplicació de l’analítica predictiva és molt ample. En un entorn d’Indús-
tria 4.0, per exemple, l’anàlisi de les dades de funcionament de maquinària 
sensoritzada permet anticipar accions de manteniment correctiu i per tant evi-
tar parades de producció no desitjades. O permet garantir una producció pro-
pera a zero defectes incrementant la qualitat i l’eficiència dels processos ma-
nufacturers.

Relacionat amb la intel·ligència artificial hi ha una línia paral·lela de desenvolu-
pament tecnològic coneguda com computació cognitiva que cerca desenvolu-
par sistemes computacionals que reprodueixin el funcionament del cervell 
humà. Aquests sistemes poden integrar aprenentatge automàtic, processa-
ment de llenguatge natural i reconeixement de la parla i visió, de manera que 
s’estableix una relació amb l’usuari de naturalesa gaire bé humana. En el camp 
de la intel·ligència artificial hi ha moltes iniciatives empresarials a Catalunya 
però volem destacar-ne una, justament per la singularitat dels seus assoli-
ments en sistemes de computació cognitiva:

• Atomian: start-up catalana creada el 2014 que ha desenvolupat un ampli 
catàleg de productes de computació cognitiva que proporcionen a les or-
ganitzacions accés il·limitat a tot el coneixement que generen els seus 
sistemes. Les seves solucions les ofereixen a diversos sectors essent en 
l’actualitat el sector de la Salut el més rellevant, gestionant importants 
volums de documents pertanyents a la Història Clínica Compartida Cata-
lana (HC3). Gràcies a aquesta experiència i a la seva tecnologia capdavan-
tera, Atomian s’ha associat amb l’empresa de programari clínic Dedalus 
Global Services i d’aquesta manera podrà consolidar la seva presència en 
el sector sanitari dels principals països hispanoparlants.

La Internet dels Objectes: habitualment abreujada com IoT a partir de l’expres-
sió anglesa Internet of Things, la Internet dels Objectes fa referència a la inter-
connexió digital de qualsevol mena de dispositiu a Internet i amb qualsevol al-
tre dispositiu connectat. El concepte d’IoT és enormement versàtil. Els 
dispositius que es poden interconnectar són de naturalesa diversa: sensors ciu-
tadans (de pol·lució, càmeres d’enregistrament de tràfic, etc.), dispositius in-
dustrials o fins i tot vehicles. En el primer cas la IoT es coneix com Smart City, 
en el segon cas parlaríem de la IoT Industrial i en el tercer cas ens referiríem al 
vehicle connectat. Però la IoT té molts més dominis d’aplicació, des de la do-
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mòtica (smart home) fins a solucions per a la telemedicina, mobilitat o agricul-
tura, entre altres.

En la IoT intervenen tres elements fonamentals: dispositius, xarxes de teleco-
municació i plataformes. Els dispositius connectats poden ser wearables, sen-
sors i actuadors diversos, mòbils intel·ligents, etc. Tots ells tenen la capacitat 
de connectar-se a Internet mitjançant xarxes i protocols de telecomunicació 
(Wi-Fi, BLE, 3G, 4G, etc.) i poden ser més o menys complexos en funció de si 
disposen d’intel·ligència local o no. Aquests dispositius s’intercanvien dades 
amb plataformes IoT en les que s’integren aquestes dades i s’apliquen dife-
rents tipus d’analítiques per resoldre necessitats específiques.

Totes les grans consultores tecnològiques internacionals estimen creixements 
del mercat de la IoT de l’ordre de bilions de dòlars en la propera dècada, essent 
McKinsey qui fa la projecció més optimista arribant a un valor entorn als 10 trili-
ons de dòlars el 2025. Empreses com CISCO (proveïdor d’equipaments de tele-
comunicació i computació que sustenten la infraestructura d’Internet), AT&T 
(proveïdor de plataformes IoT) o INTEL (fabricant de microxips electrònics que 
poden dotar d’intel·ligència local els sensors i actuadors IoT), entre altres grans 
multinacionals tecnològiques, tenen clares estratègies per ocupar en bona me-
sura aquest mercat. Però creiem que s’obren oportunitats importants per a les 
empreses catalanes que poden entrar en sectors de nínxol amb els seus pro-
ductes i serveis. A mode d’exemple citarem dos casos d’èxit que il·lustren 
aquestes potencialitats, ambdós pioners en el món de la IoT i nascuts a partir 
de la inquietud emprenedora i visió de futur dels seus fundadors:

• WorldSensing: start-up fundada en 2010, ha experimentat un creixement 
sostingut amb diferents rondes de finançament i inversions, i en l’actuali-
tat té clients distribuïts en més de 50 països arreu del món. La seva ofer-
ta s’emmarca clarament en el ventall tecnològic de la IoT, des de xarxes 
de sensors sense fils, fins a solucions integrals per Smart Cities i capaci-
tats analítiques avançades. Les seves solucions s’apliquen a diversos sec-
tors, administració pública, operadors de transport i d’infraestructures 
civils, construcció i mineria.

• Thethings.iO: start-up fundada el 2013, el seu producte central és una 
plataforma IoT operativa al núvol que ofereix serveis d’analítica, emma-
gatzematge i diverses eines de programari per facilitar la connexió a 
l’ecosistema IoT de dispositius fabricats per tercers.
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A aquests dos exemples s’hi poden afegir moltes altres iniciatives empresarials 
catalanes. Com ja s’ha esmentat, a finals de 2017 s’havien comptabilitzat fins a 
126 start-ups ubicades arreu del país, amb un elevat dinamisme i cobrint tant la 
IoT estricta com la IoT Industrial. (ACCIÓ-2, 2017).

En termes de xarxes de comunicació el futur es troba en el nou estàndard de 
comunicacions sense fils 5G, a desplegar en els propers anys. El 5G permetrà 
millorar la IoT respecte a les xarxes actuals bàsicament en tres aspectes: una 
velocitat de transmissió de dades més elevada, latències més baixes i la capaci-
tat d’interconnectar més dispositius simultàniament.

Degut a la complexitat tecnològica i la connectivitat que intrínsecament com-
porta la IoT, l’exposició a amenaces de ciberseguretat és molt elevada. Cal te-
nir en compte també que els diferents dispositius IoT poden esdevenir, ells ma-
teixos, vectors de propagació d’atacs, com es va comprovar amb la botnet 
Mirai, un atac massiu per denegació de servei distribuït (DDoS) llençat el 21 
d’octubre de 2016, en què per primera vegada els ciberdelinqüents van usar 
dispositius IoT (sensors domòtics, webcams, etc.) per bloquejar les infraes-
tructures TI de grans corporacions i serveis com Twitter, PayPal o NetFlix van 
quedar interromputs. Per tant, garantir la seguretat de les transaccions IoT és 
fonamental i una tecnologia que permetrà fer-ho és el blockchain.

Il·lustració 6. Hype Cycle for Data Management 2017

Font: Gartner.
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Blockchain: la cadena de blocs (comunament denominada blockchain o també 
Distributed Ledger Technology, DLT) és una tecnologia disruptiva i de futur 
que garanteix transparència en la traçabilitat de les transaccions digitals, 
confiabilitat de la informació i facilitat de detecció de possibles fuites de da-
des. Aquestes característiques fan que el blockchain estigui cridat a esdeve-
nir una tecnologia cabdal per assegurar qualsevol transacció d’Internet que 
comporti intercanvi de dades. Tal com es mostra a la il·lustració 6 les Distribu-
ted Ledger Technologies es troben actualment en el moment de màximes ex-
pectatives i per això tindran diverses aplicacions multisectorials essent una 
d’elles, com ja s’ha esmentat, assegurar les transaccions de dades en el con-
text de la IoT.

Podem afirmar que Catalunya ha entrat de ple en la cursa del blockchain i 
aquest és, sens dubte, un camí a seguir per les empreses tecnològiques ca-
talanes que decideixin especialitzar-se en aquest àmbit. En aquests mo-
ments, més enllà de les populars criptomonedes, hi ha moltes oportunitats 
d’aplicacions multisectorials de les DLT en àrees com la salut (per tal d’asse-
gurar la privacitat i confiabilitat de les dades mèdiques personals), la logísti-
ca i el comerç (per garantir la traçabilitat de les mercaderies i proveïdors) o 
l’administració pública (registres de la propietat, vot electrònic, identitat di-
gital), entre altres. Destaquem algunes iniciatives que han sorgit recent-
ment:

• Associació Blockchain Catalunya: creada el juliol de 2017 aquesta associa-
ció té per missió promoure la tecnologia blockchain i difondre’n el seu 
potencial i camps d’aplicació a la societat catalana en general.

• Capítol català del Blockchain Ecosystem Network (BECON): amb el suport 
de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, 
aquest capítol presentat el març de 2017 permet ubicar Catalunya i les 
empreses del sector dins de la plataforma global i intersectorial d’aplica-
cions blockchain.

• Barcelona Blockchain Meetup: espai de trobada per a més de 1500 pro-
fessionals, majoritàriament tecnòlegs i executius on s’intercanvien ide-
es per portar el blockchain a aplicacions reals i de diferents àrees de 
negoci.

Mencionem també algunes iniciatives empresarials de matriu catalana que co-
mencen a oferir serveis i productes en l’àmbit del blockchain
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• Scytl: empresa tecnològica catalana líder mundial en sistemes de vot 
electrònic i pionera de la introducció de les tecnologies blockchain com a 
part dels protocols de vot per Internet.

• Validated ID: empresa de seguretat especialitzada en identitat digital i 
signatura electrònica i que actualment està desenvolupant nous siste-
mes d’identitat digital basats en blockchain.

La Indústria 4.0

El nom d’Indústria 4.0 (I4.0), i en particular el qualificatiu 4.0, és prou suggeri-
dor si és llegeix en termes històrics, doncs es refereix a la quarta revolució in-
dustrial que s’està produint en aquests moments gràcies a l’arribada de la con-
nectivitat i de la digitalització als processos de producció de la indústria 
manufacturera. L’adopció de la digitalització representa un canvi revolucionari 
i disruptiu en la manera de produir els béns de consum tal com ho foren la in-
troducció de la màquina de vapor a finals del segle xviii, l’ús de maquinària 
elèctrica a mitjans del segle xix o la inclusió dels sistemes informàtics a la fàbri-
ca durant la segona meitat del segle xx. La Indústria 4.0 també es coneix com 
Indústria Connectada i, fins i tot en alguns casos, es barreja o confon amb el 
concepte de Fàbrica Intel·ligent.

El terme Indústria 4.0 té el seu origen a Alemanya on apareix per primera vega-
da el 2011 (M. Hermann, 2015:4). La I4.0 es basa en els sistemes ciberfísics, que 
resulten d’afegir connectivitat (mitjançant solucions tecnològiques com motes 
RFID, mòduls Bluetooth, Wi-Fi o altres) als elements físics íntimament lligats al 
procés de fabricació. Amb la connectivitat s’aconsegueix que aquests ele-
ments físics (que pertanyen a les tecnologies operacionals, OT) puguin comu-
nicar-se directament i intercanviar informació amb els sistemes d’informació 
(TI) de la fàbrica a través del núvol. La il·lustració 7 mostra la relació jeràrquica 
entre els diferents nivells operatius i d’informació en una indústria sota el para-
digma 3.0. En sentit descendent circulen comandes i en sentit ascendent es 
transmeten les dades del procés.
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Il·lustració 7. Tecnologies IT i OT en la fàbrica «tradicional»

Font: Centro de Ciberseguridad Industrial.

Il·lustració 8. Els sistemes ciberfísics en el model de la Indústria 4.0

Font: Vermesan.

En canvi, la il·lustració 8 descriu el nou model de la Indústria 4.0. S’observa que 
la relació jeràrquica desapareix i els elements del nivell físic o de camp poden 
dialogar de manera directa amb la resta d’elements involucrats en el procés 
productiu gràcies a la connectivitat i a la digitalització. Aquesta característica 
explica la denominació de sistemes ciberfísics, doncs enllacen la realitat física i 
l’esfera digital.

Aquest fet, aparentment trivial, té moltes conseqüències en el sistema produc-
tiu. En primer lloc, suggereix una sensorització massiva de les línies de produc-
ció de manera que en tot moment es poden generar dades que reporten l’es-
tat dels diversos elements productius. La connectivitat entre els diferents 
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components de la fàbrica permet implantar models d’Internet dels Objectes 
generant fluxos de dades amb informació. Aquestes dades es poden tractar 
sota el model big data i conjuntament amb l’aplicació de tecnologies d’apre-
nentatge automàtic es pot analitzar si els processos són, per exemple, prou 
eficients des del punt de vista de consum energètic, o definir models de man-
teniment predictiu, o ajustar els paràmetres productius per maximitzar la qua-
litat, entre altres.

Il·lustració 9. Tecnologies de la Fàbrica del Futur (ACCIÓ-1, 2017)

Queda clar, doncs, que la digitalització i la incorporació dels sistemes ciberfí-
sics, juntament amb la connectivitat, són el nucli que fonamenta la Indústria 
4.0. Tanmateix aquest nucli es pot complementar amb altres tecnologies de 
naturalesa diversa que, a la vegada, permeten definir el concepte de Smart Fac-
tory, Fàbrica Intel·ligent o també Fàbrica del Futur. La il·lustració 9 presenta al-
guns exemples d’aquestes tecnologies (el llistat no és exhaustiu). Així, la robò-
tica avançada o col·laborativa permet que operaris i robots puguin treballar 
conjuntament en el mateix espai físic sense riscos de seguretat per al treballa-
dor. La fabricació avançada, també coneguda com fabricació additiva, parteix 
de la impressió 3D i permet, entre altres coses, realitzar prototipus de manera 
ràpida i més econòmica, amb expectatives d’adopció en diferents sectors in-
dustrials. La realitat augmentada s’aplica per a la formació en el lloc de treball 
o per facilitar tasques de manteniment o reparació, entre altres. La simulació 
permet construir models computacionals a partir de les dades dels processos i, 
en particular, les tècniques de simulació es comencen a usar per definir els 
«bessons digitals» (digital tweens), models de simulació digital dels seus equi-
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valents físics. La integració de sistemes és un element fonamental i s’ocupa de 
tots els aspectes d’interoperabilitat i estandardització per permetre la inter-
connexió dels diferents sistemes IT i OT. La Ciberseguretat, és a dir el conjunt 
de mètodes i tècniques dirigides a protegir els actius digitals, és clau en el con-
text de la I4.0 degut a l’exposició d’aquests actius als diferents tipus de riscos i 
amenaces d’Internet. Per últim, Internet dels Objectes, la computació al núvol 
o el big data ja s’han tractat com a tecnologies centrals de la Indústria 4.0.

Il·lustració 10. Impacte de les tecnologies en el rendiment de les empreses 
(ACCIO-1, 2017)

L’estimació de l’impacte d’aquestes diferents tecnologies en l’activitat i rendi-
ment empresarial segons (ACCIÓ-1, 2017) es resumeix a la il·lustració 10. Es con-
sidera que la Internet dels Objectes i el big data són tecnologies amb una eleva-
da transcendència a l’hora de reduir costos d’operació i aconseguir una major 
eficiència en l’ús de recursos així com dotar l’empresa amb major flexibilitat i 
fiabilitat. Aquestes dues tecnologies tenen una facilitat relativa d’implantació 
doncs existeixen molts serveis i plataformes la majoria dels quals es poden 
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personalitzar per adaptar-se a les necessitats de l’empresa. IoT i big data estan 
molt lligades a la computació al núvol, actualment en una fase de maduració 
avançada i disponible a partir de grans proveïdors tecnològics (Amazon, Micro-
soft i altres). Com s’ha apuntat anteriorment aquestes tecnologies basades en 
la connectivitat requereixen de forma implícita el desenvolupament de la ci-
berseguretat. I no només es tracta de disposar de les defenses i proteccions 
necessàries per neutralitzar els riscos d’estar connectats al núvol sinó també 
tenir totes les garanties referides a la protecció i integritat de les dades que 
s’intercanvien entre els diferents elements implicats.

La reducció de costos degut a l’ús cada vegada més generalitzat de sistemes 
de producció automatitzats (fabricació digital) i de robòtica avançada sembla 
poc discutible. Finalment, algunes fonts coincideixen a ressaltar l’impacte que 
poden tenir tecnologies com la fabricació additiva, tot i que en aquest darrer 
cas cal encara un desenvolupament tecnològic important tant pel que fa a les 
metodologies i materials disponibles com als sistemes d’impressió o fabricació 
(en relació a aquesta tecnologia cal mencionar la iniciativa del hub d’impressió 
3D català, que es tracta més endavant).

Il·lustració 11. Diverses iniciatives europees I4.0 (ACCIO-1, 2017)

Tot i que la Indústria 4.0 és una iniciativa d’origen alemany, la seva transcen-
dència ha fet que s’expandeixi ràpidament i la major part dels països del nostre 
entorn han emprès mesures per promoure l’adopció d’aquest canvi de model 
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productiu en els seus respectius teixits industrials, com es reflecteix a la il·lus-
tració 11 on s’indiquen diverses iniciatives regionals o estatals a escala europea. 
En el cas català la transició cap a la Indústria 4.0 s’impulsa des del Pacte Nacio-
nal per la Indústria (PNI), presentat el juliol de 2017. Pacte que neix a partir de 
la voluntat de l’administració i dels diversos agents socials de revitalitzar el sec-
tor industrial català després de la profunda crisi viscuda durant els darrers anys 
que, juntament amb fenòmens com la deslocalització i el desplaçament d’algu-
nes activitats industrials cap al sector serveis, van provocar una reducció de la 
contribució de la indústria al VAB català del 26,9% l’any 2000 al 20,8% l’any 2016, 
passant per un mínim del 18,5% el 2009 (segons dades que es desprenen del 
propi PNI). Així, el Pla estableix sis eixos d’actuació prioritaris, un dels quals fa 
referència específica a la Indústria 4.0 expressat en els següents termes:

Indústria 4.0 i digitalització: difondre entre les empreses la importància de la 
disrupció que pot provocar la Indústria 4.0 en el mercat; així com capacitar el 
capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils, prestar els ser-
veis avançats i promoure les infraestructures necessàries per al desplegament 
de la Indústria 4.0.

A propòsit d’aquest eix és pertinent preguntar-se si la indústria catalana està 
preparada per assumir el repte de la digitalització i del canvi de model que im-
plica la Indústria 4.0. I volem formular aquesta pregunta adreçant-nos especial-
ment al conjunt de pimes perquè representen aproximadament el 98% del tei-
xit empresarial català i proveeixen aproximadament un 70% del total de 
l’ocupació a Catalunya.

Per respondre a aquesta qüestió ens basem en alguns resultats d’un estudi in-
tern patrocinat per Eurecat i realitzat per l’empresa consultora Everis (Everis, 
2017). durant el quart trimestre de 2016 a partir de dades estadístiques de 2015 
del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. En aquest estudi es buscava dimen-
sionar el segment de pimes amb potencial d’adopció de la digitalització i els 
models I4.0 com a potencials usuaris de l’anomenada Plataforma Industrial 
4.0, una plataforma o marketplace que pretenia canalitzar nous serveis digitals 
especialment adreçats a la petita i mitjana empresa. Cal dir que l’estudi excloïa 
deliberadament el segment de la gran empresa industrial, per tenir una capaci-
tat d’inversió molt elevada en comparació al segment de les pimes, per tenir 
accés a plataformes comercials propietàries de grans proveïdors TIC que no-
dreixen aquests serveis (com per exemple PLMs —Product Lifecycle Module—, 
MESs —Manufacturing Execution Systems— o altres) o per tractar-se d’empre-
ses multinacionals els fulls de ruta tecnològics i les decisions d’inversió de les 
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quals es troben sovint en les centrals estrangeres. Amb tot, estimem que els 
resultats d’aquesta prospecció són extrapolables si volem avaluar el grau de 
maduresa i de capacitat d’adopció dels nous models productius per part de la 
indústria catalana.

Il·lustració 12. pimes susceptibles d’adoptar la I4.0

Com es mostra en l’estudi (condensat en la il·lustració 12), la segmentació es 
basa en el volum de la pime (a partir del nombre d’assalariats), sector (indús-
tria i construcció / serveis) i una propensió a l’adopció de serveis I4.0 a partir de 
la despesa en maquinari i inversions TIC. L’estudi conclou que d’un total apro-
ximat de 30.000 empreses dels sectors industrial (un 11,5% del total conside-
rat), serveis i construcció amb un potencial alt o mig d’adopció, només un 7.5% 
d’aquestes empreses poden esdevenir clients objectius dels serveis I4.0 oferts 
a través d’aquesta Plataforma Industrial 4.0.

Malgrat que les xifres d’aquest estudi estan sotmeses a un grau d’aproximació 
no negligible degut a les suposicions de partida i a la limitació de les dades es-
tadístiques disponibles, els resultats obtinguts són representatius des d’un 
punt de vista qualitatiu i ens permeten afirmar que el nivell de digitalització de 
les pimes és baix. Aquestes conclusions són similars als resultats publicats per 
l’operadora de telefonia Vodafone a finals de 2017 on es constata que «només 
un 34% de les empreses de més de 100 treballadors tenen un pla de digitalitza-
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ció, i només un 19% de pimes tenen una estratègia per implantar noves tecnolo-
gies. Entre les empreses que disposen d’un pla de digitalització, al voltant d’un 
40% no li ha assignat pressupost per desenvolupar-lo». Subratllar que quan en 
aquest estudi de Vodafone es parla de digitalització cal entendre-ho en sentit 
ampli i inclou tant les tecnologies IT i OT (veure il·lustració 7) mentre que l’es-
tudi d’Everis es focalitza principalment en la digitalització en la capa OT.

Si considerem que el grau de digitalització de les empreses industrials dels paï-
sos desenvolupats del nostre entorn és al voltant del 33% (PWC, 2016) ens hem 
de preguntar el perquè d’aquesta diferència. I algunes de les respostes les tro-
bem al mateix Pacte Nacional per la Indústria:

• Necessitat de capitalització de la indústria catalana necessita i la seva di-
mensió

• Ocupació de qualitat

• Formació i aprenentatge al llarg de la vida laboral

• Internacionalització

• Millors infraestructures de comunicació i connectivitat

• Capacitat d’innovació per adoptar els nous reptes tecnològics.

Il·lustració 13. Percepció de la innovació al teixit industrial català  
(Everis, 2017)

001-292 ponenciasEIX4.indd   186 24/07/2018   10:08:52



187

Joan L. Mas i Albaigès

Volem destacar que el darrer condicionant és clau per a la digitalització i per a 
l’adopció dels models I4.0. El dèficit d’innovació es posa de manifest tal com es 
reprodueix a la il·lustració 13 a partir d’una enquesta a agents implicats (Everis, 
2017). El 47% dels enquestats afirmen que la manca de demanda innovadora per 
part de les empreses és un dels principals frens per al sector tecnològic català. 
Per tant, la implantació dels processos innovadors, entenent innovació com la 
creació i entrega de nou valor per al client i per al mercat (Carlson, 2006), no és 
senzilla especialment per al segment de les pimes. Es essencial que la innovació 
formi part de la cultura de l’empresa i en la majoria dels casos, per tal que sigui 
efectiva, ha de venir impulsada per la Direcció. La innovació associada a la im-
plantació de la I4.0 no és una excepció sinó tot el contrari. Les decisions que 
afecten l’adopció de la I4.0 són rellevants i cal superar moltes barreres internes i 
externes. Per exemple la capacitat d’inversió en nous actius i la incertesa dels re-
torns d’aquestes inversions, la dificultat de poder preavaluar en un entorn fiable 
les noves tecnologies proposades (Ahmad Idda, 2017), canvis procedimentals i 
necessitat de formació especialitzada per a les forces del treball, entre altres.

Il·lustració 14- Exemple de full de ruta d’implantació I4.0

Font: Eurecat.

Malgrat totes aquestes dificultats és pertinent afirmar que la indústria catala-
na, àmpliament representada pel col·lectiu de pimes, té un elevat nivell de sen-
sibilització cap a la digitalització dels seus processos i està cada cop més cons-
cienciada dels models de la Indústria 4.0, amb el convenciment que això li ha 
de permetre esdevenir més eficient, més personalitzada, més ecològica i, en 
definitiva, fer front a la competència que la globalització ha fet mundial. Per il-
lustrar aquesta situació ens basem en dades extretes del darrer informe d’AC-
CIÓ sobre la situació de la Indústria 4.0 a Catalunya (ACCIÓ-1, 2017). I, en aques-
ta direcció, cal subratllar l’esforç que des de l’Administració catalana es fa per 
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apropar la transformació digital al teixit industrial facilitant diversos instru-
ments d’ajut al finançament de la Innovació per a pimes, de l’R+D industrial i de 
foment de la participació als diversos programes d’R+D europeus que mobilit-
zen importants quantitats de recursos per a la recerca i la innovació en aquest 
àmbit. I, en paral·lel a l’esforç de l’Administració és important destacar una 
gran oferta formativa quant a cursos monogràfics i postgraus dissenyats i im-
partits des de les universitats i centres especialitzats, adreçats a professionals 
del món industrial amb responsabilitats d’implantar la transformació digital a 
les respectives empreses. També cal posar de manifest la tasca de camp realit-
zada per consultores i per centres tecnològics en la definició de fulls de ruta 
específics per a cada empresa (il·lustració 14), en els quals a partir dels indica-
dors que es volen millorar o aconseguir es defineix una estratègia d’implanta-
ció per a cada cas. En definitiva, es tracta d’identificar els indicadors clau de 
rendiment (KPIs) d’un procés i veure com l’adopció de les tecnologies que su-
porten la Indústria 4.0 poden contribuir a la seva millora.

Però si fins ara hem parlat dels reptes de l’adopció de la Indústria 4.0 per a les pi-
mes catalanes, no podem oblidar les oportunitats que la I4.0 pot representar per 
al conjunt empresarial català. I la major part d’aquestes oportunitats es poden 
aprofitar des del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

El sector TIC a Catalunya. El sector de les TIC es mostra com un dels més dinà-
mics de l’economia catalana. Segons les dades recollides per l’Observatori TIC 
de Catalunya aquest sector compta amb 15.077 empreses amb establiment 
operatiu a Catalunya, que representen un 2,3% del total d’empreses del país. 
Segons dades de l’EPA de 2017 aquest sector ocupava 115.600 treballadors, xi-
fra corresponent al 3,5% de la població catalana activa. Amb una facturació 
anual que depassa els 14.000 M€ d’euros i amb més de 200 M€ destinats a in-
versió en R+D, el sector TIC és un clar motor de creixement que genera riquesa 
i ocupació de qualitat. El 70% de la seva activitat es concentra principalment en 
l’àrea metropolitana de Barcelona.

Les empreses TIC desenvolupen activitats diverses tant del sector industrial 
(fabricació de components, equips, ordinadors, etc.) com dels serveis (edició 
de programes, telecomunicacions, processament de dades, reparació d’equips, 
etc.) però només una fracció d’aquestes empreses es troba en condicions 
d’oferir productes i serveis I4.0. En concret (ACCIÓ-1, 2017):

• Dins del conjunt de les empreses TIC catalanes se n’han identificat 365 
que compten en la seva oferta productes i serveis per a la Indústria 4.0, 
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amb una facturació agregada de 1.224 M€ (0,6% del PIB total català, 2015) 
relacionada amb les tecnologies d’Indústria 4.0 (veure detalls a la il·lus-
tració 15). Cal tenir en compte que empreses, mitjanes i grans, amb cen-
tres operatius a Catalunya però sense NIF català (com és el cas d’empre-
ses multinacionals com HP, Universal Robots, Rockwell Automation, 
Omron o Atos, entre d’altres) no estan incloses en aquesta quantificació.

• El 82,7% de les empreses identificades tenen menys de 50 treballadors, i 
només el 3% són grans empreses (250 treballadors o més).

• El 44% de les empreses identificades són exportadores i el 13% tenen filial 
a l’estranger.

• Les empreses del segment de dades i connectivitat representen el 41% 
del total d’empreses d’Indústria 4.0.

• La facturació agregada més elevada correspon als segments de dades i 
connectivitat i control i automatització, on en aquest darrer segment s’hi 
inclou aproximadament una seixantena d’empeses de robòtica operati-
ves a Catalunya (SmartCat, 2017).

Es important segmentar aquest nucli de 365 empreses perquè en bona mesura 
són la base del potencial d’expansió en l’àmbit de la I4.0 de l’economia catala-
na. Segons (ACCIÓ-1, 2017) s’agrupen en quatre grans segments d’activitat: i) 
mitjans de producció (que inclouen control i automatització, robòtica avança-
da i impressió 3D), ii) intel·ligència, iii) dades i connectivitat i iv) consultoria i 
serveis professionals.

Il·lustració 15. Empreses catalanes amb oferta de productes i serveis per a la 
I4.0 (ACCIÓ-1, 2017)

001-292 ponenciasEIX4.indd   189 24/07/2018   10:08:53



190

La transformació digital a la indústria. Oportunitats per a les empreses catalanes

Podem afirmar que les solucions relacionades amb la I4.0 encara són avui no-
més una part de l’oferta global de les 365 empreses enquadrades en aquests 
quatre segments. El percentatge que aquestes solucions representen respecte 
a la facturació global d’aquestes empreses depèn molt del segment d’activitat. 
Es consideren tres nivells, 50% (molt rellevant), 30% (rellevant) i 10% moderat 
que, com es veu a la il·lustració 15, s’assignen a cada segment de manera quali-
tativa per tal que s’ajustin a la realitat de les empreses.

Tendències de futur. La situació tot just descrita es podria considerar com una 
radiografia aproximada de l’actual oferta de la indústria catalana, majoritària-
ment representada per pimes. Però en vista del creixement de la digitalització 
en els propers anys, les empreses catalanes poden i han de millorar i ampliar la 
seva oferta. A continuació proposem algunes línies de futur d’acord amb les 
tendències actuals (World Economic Forum, 2017:14-18). Així, a més de la IoT i 
la Intel·ligència Artificial (tractades anteriorment) podem afegir-hi la robòtica 
avançada, wearables i impressió 3D.

Robòtica avançada: a diferència dels robots industrials tradicionals, la robòtica 
avançada s’orienta a la producció de màquines que incorporen diverses inno-
vacions que milloren les seves capacitats en un entorn de producció digitalit-
zat. Així, els robots moderns es caracteritzen per ser modulars (es poden con-
figurar segons cada aplicació), compactes i lleugers (fàcil instal·lació i ocupen 
poc espai a la fàbrica), col·laboratius (poden treballar al costat d’operaris amb 
els quals poden intercanviar informació), intuïtius (necessiten poques instruc-
cions de programació), destres (poden dur a terme operacions delicades) i 
àgils (executen les operacions amb velocitat).

La regió asiàtica, i en particular Xina, es preveu que sigui el principal deman-
dant d’aquests béns d’equip. I les innovacions tecnològiques permetran que la 
robòtica penetri en sectors amb poca implantació relativa (com per exemple el 
farmacèutic, alimentari o béns de consum) essent encara avui en dia les indús-
tries de l’electrònica i automoció les principals demandants del mercat de la 
robòtica.

A Catalunya hi ha un ecosistema de 64 empreses (SmartCat, 2017: 28) directa-
ment o indirectament relacionats amb la robòtica. En destaquem dues, KUKA, 
de matriu alemanya i líder en la fabricació de robots industrials i col·laboratius i 
PAL ROBOTICS, empresa catalana capdavantera en la recerca i desenvolupa-
ment de robòtica humanoide.
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Tecnologies wearable: el treballador connectat i segur és un nou concepte que 
les empreses estan reclamant. Tant per alinear-se amb les polítiques de res-
ponsabilitat social corporativa (especialment en aquells casos de clar risc labo-
ral) com per millorar els indicadors de producció. Això implica, entre altres con-
sideracions, la introducció de nous dispositius de monitoratge de l’estat físic 
del treballador, la inclusió de teixits intel·ligents i la utilització de dispositius de 
Realitat Augmentada (RA) i/o Realitat Virtual (RV). En definitiva, aquestes tec-
nologies permetran que els operaris realitzin de manera més eficient tasques 
com inspeccions de qualitat, manteniment, formació on premise en un entorn 
immersiu gràcies a la RA i RV o gestió dels fluxos de treball, i tot fet d’una ma-
nera més segura.

Una bona part de la demanda en aquest àmbit vindrà d’empreses on els opera-
ris estiguin exposats a riscos laborals seriosos com per exemple les empreses 
de construcció i obra civil, utilities, mineria, etc. i esdevindran oportunitats es-
pecialment per a empreses integradores que ofereixin solucions extrem-ex-
trem. Addicionalment, els dispositius wearables tindran una àmplia utilització 
en altres sectors com la salut o l’esport i benestar.

Impressió 3D: les tecnologies de fabricació additiva o impressió 3D permeten 
crear objectes volumètrics a partir de models digitals. Existeixen diferents pro-
cessos de fabricació additiva, cada vegada hi ha més tipus de materials disponi-
bles i els sistemes d’impressió o fabricació tenen la capacitat creixent de pro-
duir peces més complexes. Estem però encara molt lluny que aquests nous 
sistemes de fabricació puguin substituir els mètodes de manufactura tradicio-
nals però sí que els poden complementar, tant pel que fa al prototipatge ràpid 
com per alguna producció d’escala per productes seleccionats, especialment 
quan la personalització és un factor crític, en peces d’alt valor afegit però amb 
tirades de poc volum. Les tecnologies de fabricació additiva estan sobre tot 
implantades als EEUU, amb el 40% del parc mundial d’impressores 3D industri-
als instal·lades. Per sectors la impressió 3D és habitual en la indústria de dispo-
sitius mèdics (implants dentals, dispositius per a l’audició, models prequirúr-
gics, implants ossis personalitzats, etc.).

La presència de la impressió 3D a Catalunya és important i de qualitat. Al vol-
tant del centre de recerca en impressió 3D que l’empresa Hewlett-Packard té a 
St. Cugat del Vallés s’ha creat un Hub d’impressió 3D amb un clar suport insti-
tucional i que es troba en condicions de competir a escala mundial. El 3D Prin-
ting a Catalunya compta amb 71 empreses, va generar una facturació de 226 
M€ el 2017 amb una ocupació de 2000 llocs de treball (ACCIÓ-3, 2017). Dins 
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d’aquest ecosistema destaquem l’empresa AVINENT, corporació a l’avantguar-
da de la implantologia digital i que utilitza la impressió 3D per fabricar soluci-
ons personalitzades pel camp crani-maxil·lofacial i altres parts del cos i especi-
alment models prequirúrgics altament representatius utilitzats per a 
entrenament preoperatori del personal clínic.

Conclusions

La transformació digital de la societat ens ha dut, entre altres conseqüències, a 
l’era de les dades i a la possibilitat d’extreure coneixement i valor i per tant ge-
nerar més negoci si som capaços de processar i analitzar de forma adient 
aquestes dades. Aquest model d’economia basada en les dades implica, en pri-
mer lloc, tenir la capacitat de discernir el valor real de les dades que es posen a 
la nostra disposició. I, en segon lloc, tenir les capacitats tècniques d’infraes-
tructura i analítica necessàries per processar aquesta informació i el coneixe-
ment de domini per generar les correlacions i insights adients d’acord amb les 
tecnologies i metodologies de processament massiu de dades, altrament big 
data. Aquest sector d’activitat està ben representat a Catalunya, amb unes 150 
empreses, la majoria pimes, amb un volum de negoci entorn als 1.400 M€ anu-
als. Considerem que la majoria d’aquestes empreses posseeixen l’agilitat de 
dissenyar i desenvolupar solucions flexibles i àgils que requereixen un coneixe-
ment expert en ciència i enginyeria de les dades en les facetes de disseny d’ar-
quitectura, estructura del programari i capacitat algorítmica, la qual cosa els 
permet ocupar un nínxol de mercat molt atractiu i amb un gran potencial de 
creixement. Aquestes prospectives positives venen acompanyades, en primer 
lloc, d’un ecosistema local favorable que fomenta sinergies entre els diferents 
actors a partir de l’estímul de l’emprenedoria en analítica de dades, esdeveni-
ments tractors de primer nivell i agents dinamitzadors específics com per 
exemple el Centre d’Excel·lència Big Data Barcelona. I en segon lloc, per la dis-
ponibilitat de talent tecnològic necessari per escometre els diferents projectes 
gràcies a una xarxa universitària que està en disposició de generar els perfils 
professionals demandats.

D’altra banda, l’entrada de la digitalització i la connectivitat en la indústria ma-
nufacturera ens porta als models de producció de la Indústria 4.0 i, a escala ca-
talana, si bé es detecta un grau de conscienciació en l’adopció d’aquests can-
vis, també es constata que el gran gruix de les empreses, majoritàriament 
pimes, no estan prou madures des del vessant de la demanada per adoptar de 
manera massiva i consistent els productes, serveis i mètodes de la I4.0. La 
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manca d’una predisposició cap a la innovació és percebuda com una de les cau-
ses principals d’alentiment en l’adopció d’aquests nous models. Des del ves-
sant de l’oferta s’havien identificat un total de 365 empreses amb seu operati-
va i NIF a Catalunya amb un portafolis de productes i serveis I4.0, generant una 
facturació de 1.224 M€ (2015). Donada la tendència creixent de la digitalització i 
de la I4.0 en els propers anys, les empreses catalanes poden i han de millorar i 
ampliar la seva oferta. I en aquesta direcció, i d’acord amb les tendències de 
futur que s’estan detectant en aquests moments, creiem que les empreses 
tecnològiques, i en particular les pimes, han d’intentar especialitzar-se oferint 
solucions de mercat de manera àgil i eficient que abordin al menys alguns dels 
següents reptes de futur. I, òbviament, no s’ha d’oblidar que les empreses es-
taran competint a escala global i per tant és clau l’aplicació de l’R+D, la innova-
ció i el finançament per assolir productes i serveis competitius a tots nivells.

• Aprenentatge automàtic: amb una demanda creixent multisectorial, en 
principi qualsevol activitat o negoci orientat a dades, requerirà d’aquests 
coneixements. L’aprenentatge automàtic engloba un ampli ventall d’es-
pecialitzacions. Destaquem l’analítica predictiva per la seva particular 
aplicabilitat a la indústria manufacturera (per exemple gestió del mante-
niment o de la qualitat) i la computació cognitiva que permetrà assolir 
interaccions usuari-màquina de naturalesa gaire bé humana.

• Internet dels Objectes: tecnologia sistèmica que permet la interconnexió 
de dispositius a través del núvol i l’explotació de les dades que s’intercan-
vien els diferents elements connectats i que enllaça dispositius i platafor-
mes. A Catalunya hi ha un gran nombre d’empreses i start-up en l’àmbit 
de la IoT que han de trobar el seu espai aprofitant la multiplicitat sectori-
al en què es poden aplicar i adoptar solucions IoT.

• Blockchain: la introducció de les tecnologies blockchain obre unes grans 
expectatives per la seva naturalesa disruptiva i perquè permet plantejar 
d’una manera diferent les transaccions d’Internet per tal de garantir la 
confiabilitat, immutabilitat i privacitat de les dades intercanviades, per 
tant representant un avenç important en la seguretat d’Internet. De nou, 
la multisectorialitat obre moltes possibilitats especialment pel sector TIC 
català.

• Robòtica avançada: s’espera una gran demanda d’aquesta tecnologia es-
pecialment de Xina i els països de la regió Àsia-Pacífic. Tot i que a Catalu-
nya el sector de la robòtica és relativament petit, l’aplicació de la recerca 
i la innovació per millorar els actuals dissenys pot representar una opor-
tunitat de negoci important per les empreses que entomin aquest repte.
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• Wearables: l’opció en aquest camp és la integració de sistemes de moni-
toratge que inclouen dispositius wearable juntament amb dispositius de 
RA i RV en entorns industrials pel treballador connectat.

• Impressió 3D: clara aposta de país amb la posada en marxa del Hub d’Im-
pressió 3D. Aquesta tecnologia és molt prometedora degut a les expec-
tatives de creixement a escala mundial que implicaran una gran deman-
da de tecnologia i serveis i un increment de la personalització dels 
productes que, en bona mesura, es podrà aconseguir gràcies a la impres-
sió 3D.
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Abstract

The business sector dedicated to smart cities is growing and increasingly offers 
more business opportunities in Catalonia, representing today a 3% of the Catalan 
GDP.

Within this business ecosystem, events of international reference such as the Smart 
City Expo World Congress place Barcelona as a meeting point for professionals and 
experts in cities at an international level.

The smart cities sector represents an opportunity for business development for 
companies already located in Catalonia, and can become a driving force for talent 
through the combination of the Barcelona brand and the opportunities offered by 
the SCEWC.

1. Introduction: urbanism challenging cities and smart cities

Cities have always been places of opportunities: centres of exchange, com-
merce and trade. They have always worked as economic growth drivers within 
their countries.

In the last six decades of the twentieth century, the world population has 
gradually become concentrated in urban centres, a phenomenon that is taking 
place drastically and rapidly in developing countries. According to the fore-
casts of World Cities Report, published by the United Nations in 2016 it is esti-
mated that almost 55% of the world population lives in cities where 70% of the 
global GDP is produced. In 2030, cities are projected to welcome 60% of the 
world inhabitants. In 2016, there were 31 “megacities”, cities with more than 
10 million inhabitants. It is estimated that this number will rise to 41 by 2030 
(United Nations Report, 2016: 2-5).
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Source: United Nations World Population Prospects: The 2017 Revision

In this scenario, the role of cities will be decisive in responding to the great 
challenges of the 21st century: climate change, social equity, urban develop-
ment, sustainable mobility, economic development and the demand for great-
er citizen participation.

Smart Cities emerged around 2007 as a new paradigm to respond to these 
challenges, wanting to holistically include various concepts that marked the 
last stage of the 20th century such as sustainable cities, digital cities, innova-
tive cities, equitable cities, and cities open and participatory.

001-292 ponenciasEIX4.indd   198 24/07/2018   10:08:54



199

Pilar Conesa

Smart Cities were created by the combination of four trends. Firstly, the im-
pact of mobile phones and the internet to have information in real time any-
where, which applied to the city has a great potential for innovation. This abili-
ty to communicate devices of any kind is what we know today as the Internet 
of Things (IoT). Secondly, the need to change models to develop a more sus-
tainable city, from mobility to the production of renewable energy. The third 
trend was the research for efficiency in the management of the city to guaran-
tee and improve the quality of services, and forth, the demand for greater par-
ticipation by citizens.

Initially, it was the industry that promoted the concept of Smart Cities pro-
posing approaches oriented to technological solutions, energy production 
and sustainable mobility. However, today, this leadership has been shifted 
towards cities that promote urban innovation as a clear transformative axis 
of cultural changes and participatory and collaborative management models. 
Cultural changes such as the development of shared-use services, driven by 
emerging generations with less attachment to the possession of goods, like 
the circular economy, which promotes the reuse of materials. Moreover, the 
collaborative city (Co-City), promotes collective intelligence thanks to the 
collaboration between the different actors and the active involvement of cit-
izens.

All these processes of urban innovation are driven by leading cities such as 
Amsterdam, Copenhagen, London, Vienna, New York, Boston, Medellin, Sao 
Paulo, Toronto, Singapore, Seoul, or Barcelona,   as well as Eindhoven, Bris-
tol, Manizales, Rosario, Jakarta, Bandung, L’Hospitalet or Sant Cugat. It is a 
global movement in which each city has to establish its road map according 
to its own challenges and priorities. Smart City is more a path than a destina-
tion.

This paper aims to explore the possibilities that the smart city field offers in 
terms of business opportunities in Catalonia.

2. Smart cities: a global movement

Smart cities are the urban centres that seek sustainable development, the im-
provement of the quality of life of the residents, the participation of the citi-
zens and the efficiency of the resources through the application of digital tech-
nologies. It is a city model that offers business opportunities in areas such as 
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administration, government, training, network connection, mobility, environ-
mental quality or urban regeneration, among others.

In this scenario, to what extent can intelligent cities be a field to explore for 
companies and investors? Bank of America Merrill Lynch’s study 21st Century 
Cities: Global Smart Cities Primer explains smart cities as a “perfect storm of 
disruptive technologies” to meet demographic, economic, environmental, so-
cial and infrastructure needs. The report considers that cities will be positively 
transformed by technologies and companies related to the smart city market 
(broadband coverage, IoT, Big Data networks, artificial intelligence, cloud ser-
vices...). (Bank of America, 2017: 54-57)

There is a wide potential of business in the smart city market, which would 
have benefits both for the cities and its citizens. Roland Berger published the 
report “Smart city, smart strategy” in 2017 about the growing current state of 
the smart city market worldwide, where it mentions that the global market for 
smart cities solutions is set to expand by 13% over the coming decade, from just 
under USD 13 billion in 2017 to a forecast USD 28 billion in 2023.

The Asia-Pacific region will grow at an average of 16% a year being the one that 
will grow faster. Europe will moderately grow around 13% while North America 
and Latin America will only grow an average of 11%. (Roland Berger report, 
2017: 11).

To make the most of this potentially expanding market, companies and cities 
need to develop a strategic approach that allows a more holistic comprehen-
sion of the city and its needs rather than a fragmented one. In this scenario, 
companies propose global and integrated solutions for cities, as well as start-
ups that take advantage of the market gaps delivering ad-hoc solutions to cit-
ies. As the report mentions, government infrastructure and service providers 
play a relevant role since they own the city infrastructure and are consumers 
of smart city solutions as well.

The report published by Bank of America Merrill Lynch analyses the impact of 
the smart cities on the economy and reveals that the market of smart cities will 
mean 1.29 trillion euros by 2020, and suggests that the number of Internet us-
ers would go from the current 2,900 million to 4,000 million by 2020.

Therefore, the development of smart cities has been configured as a business 
opportunity for SMEs around the world, which can witness fast growing re-
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sults as well as internationalization actions thanks to governments and public 
institutions support.

Another report referred to this issue by Dominique Bonte entitled “The role of 
smart cities for economic development”, published by ABI Research, mentions 
that “cities need to start optimizing their smart cities strategies in view of the 
operationalization of these economic benefits based on detailed guidelines 
and checklist tools”:

• Define priorities and strategies based on an economic development 
strengths, weaknesses, opportunities, and threats

• Set up processes supporting frictionless interaction with supplier ecosys-
tems

• Optimize based on economic variability according to regional and city 
size differences (Dominique Bonte, 2018: 2)

In this report, there are different economic indicators to measure the impact 
of the smart city business on the economic development. On the first place, by 
its global GDP, the monetary market value of all final goods and services pro-
duced in a given year. Employment is also a crucial indicator of development, 
especially for cities in which the economy is mainly organized around labour-in-
tensive service industries. At last, the city development is also an indicator par-
ticularly in inequality reduction, improvement of education, etc. (Dominique 
Bronte, 2018: 4-5)

2.1. Barcelona, pioneer in urbanism and smart cities

Barcelona has a worldwide reputation for being at the forefront of urban tech-
nological innovation. The urban transformation of the city has been developed 
in accordance with the historical and territorial evolution of the city, and with 
other defining factors in public space, such as architecture, urban infrastruc-
ture and the adequacy and maintenance of the city. The urban development of 
Barcelona has been constant since its founding in the Roman period to the 
present, although it has been since the 19th century that it has been accentuat-
ed thanks to the Eixample plan, designed by Ildefons Cerdà, and the later ag-
gregation of bordering municipalities. Cerdà’s project was quite innovative for 
the time, especially regarding the delimitation of green spaces and service ar-
eas, taking into account both functional and leisure aspects and care. Cerdà 
accompanied his project of various reports and statistical studies in which he 
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showed his urban theory in his Teoria general de la urbanització. The book men-
tions the “science of building cities”, considered a phenomenon which be-
came a new discipline with a broad economic, social and cultural impact on the 
life of the people of the city.

Alongside, the city has internationally renowned architecture universities such 
as the Superior Technical School of Architecture of Barcelona (ETSAB), the 
largest and oldest in Catalonia. The school is leading education in landscaping 
in Spain and stays in collaboration with the most prestigious schools in Europe. 
From the beginning, ETSAB continues to exert a continuous influence on the 
development and design of Barcelona and maintains a permanent dialogue in 
the debates generated by the city through its critical capacity and intellectual 
influence.

Nowadays, Barcelona is again a benchmark for the new paradigm of urban 
planning with a cross-stitching look at Smart Cities, and other new trends im-
pact the city’s design, according to a recent report published by Philips Light-
ing and SmartCitiesWorld.

The Catalan city is mentions as the a prime example of smart city, since it has 
created an estimated 47,000 jobs through the implementation of Internet of 
Things (IoT) systems, saved EUR 42.5 million on water and generated an extra 
EUR 36.5 million a year through smart parking2. (Paul Simpson — Philips and 
Smart Cities World Report, 2018; 8-16)

3. Catalonia, a region where to invest

Catalonia has been historically a trading nation and part of its economy has 
been built upon international commerce due to its location in the Mediterra-
nean.

The municipalities of Catalonia have created trade hubs that have helped the 
revitalisation of urban centres and have allowed the combination of traditional 
trade with international brands.

The Regional Innovation Report of Catalonia (2016) points out that the Catalan 
industry has been known for its high level of adaptation to new technologies 
and customer needs. The Financial Times recently rated Catalonia as the best 
region of the south of Europe to invest.
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Source: fDi’s European Cities and Regions of the Future 2018/19 — FDI Strategy (Regions)

The article mentions some of the advantages of investing in this region. The 
146 companies that invested in Catalonia during 2017 have access to an after-
care manager at CT&I, who holds meetings with all companies’ post-invest-
ment to assess their requirements and challenges and help find solutions. At 
the same time, it stresses out that companies can also participate in network-
ing events organised by CT&I, as well as international trade fairs and road-
shows such as the Mobile World Congress or the Smart City Expo World Con-
gress, which clearly contribute to the situation of Catalonia as an innovation 
and technological hub. (Financial Times Article, 2018)

The Regions Report also stated that the Strategy for Smart Specialisation of 
Catalonia (RIS3-CAT) focuses in different enabling technologies that have 
helped the region become one of the major players internationally in areas 
like photonics or 3-D printing. (Regional Innovation Report of Catalonia, 
2016).

3.1. The Smart City market in Catalonia

Catalonia has been pioneer in the adoption smart solutions for the manage-
ment of its cities. A report published in 2016 by Acció, the agency of the Gener-
alitat de Catalunya that supports the competitiveness of Catalan companies, 
proves that there is an ecosystem of smart cities. In this last publication about 
the smart city activity in Catalonia, it is mentioned that in 2015 there were more 
than 270 companies working in the smart city field that were invoicing 36,650 
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M € and employing 116,163 workers. This numbers represented the 3% of the 
Catalan GDP back in 2015. (Acció, 2016: 3)

The report situates the city of Barcelona as the one that concentrates the high-
est number of companies working on this field, being 84% of smart city busi-
nesses, followed by Lleida (6%) and Girona (5%). From these companies, 51% of 
them are exporting and 17% have affiliates abroad. There is a high percentage 
of export in companies of equipment and products, services like big data and 
products of Hardware and IoT. (Acció, 2016: 3)

Source: Cluster Development, based on SABI and interviews.

Source: Cluster Development, based on SABI and interviews.
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In order to explain the reasons why there is a development of the business ac-
tivity in the smart city sector in Catalonia, the report observes that the pres-
ence of clusters, technological hubs, research and universities as a key to boost 
this expansion. Apart from them, there are other different actors and initia-
tives related to the implantation and execution of smart city projects in Catalo-
nia:

– Public administration: city halls, provincial councils, etc.

– International networks located in Catalonia: fablab, open cities, Europe-
an Network of Living Labs, etc

– Clusters: BDC, Tic Salut, etc.

– Universities and research centres: CTecno, i2cat, UPC, etc.

– Fairs: Municipalia, or the Smart City Expo World Congress

Source: Cluster Development based on Mercantile Registri data, SABI and inerview

The report also mentions that Catalonia has 64 cities with more than 20.000 
citizens. This situation leads to the establishment of an ecosystem of smart 
city companies to work and investigate how new technologies can be devel-
oped in order to improve citizens’ quality of life. (Acció, 2016: 5)

According to this report, the three main sectors where Catalan companies are 
working related to smart city solutions are also pointed out: waste manage-
ment, mobility and lightning. From these companies, 82% from them are SMEs 
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and 74% of these companies are consolidated companies established around 
10 years ago. (Radiografia del sector empresarial de les smart cities a Catalun-
ya, 2016: 1-20).

3.2. Smart Strategies in Catalonia

SMARTCat

In 2014, Catalonia created SMARTCat, a roadmap to guide in the implementa-
tion of the smart city projects in Catalan municipalities, and coordinate local 
and supralocal initiatives, different offers to support businesses and promote 
‘smart’ initiatives on a countrywide basis.

Within the framework of the SmartCAT strategy of the Generalitat of Catalonia 
the SmartCAT Observatory is launched to offer a comprehensive and up-to-
date vision of Smart projects and initiatives that are being carried out in the 
Catalan territory. This strategy had different action areas:

– The Smart City area aimed to increment the collaboration between the 
administration and the private sector, encouraging the roll-out of smart 
city projects in Catalonia.

– The smart Land areas aimed to stimulate the collaboration between 
agents to leverage a technological climate where to develop the smart 
city projects created by the Generalitat within the territory.

– Smart Economy pursued to strengthen the industrial growth while pro-
moting business opportunities.

– The Smart Government was directly linked to an Open Government strat-
egy that stablished bidirectional communication between the municipali-
ty and the citizens, clearly committed with issues such as transparency 
and participation.

– The Smart Citizen aimed to encourage the stimulation of smart citizens 
that could make decisions regarding their cities, regions and countries. 
Digital training and the improvement of public services was included in 
this strategy in order to motivate their participation.
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Source: Smart Catalonia http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/smartcat/que_es/

In 2016, the Smart Catalonia Strategy receives a new impulse with the objec-
tive to turn Catalonia into a Smart Country of international reference. This pro-
gram integrates and coordinates the local and regional initiatives while taking 
advantage of technology, digital information in order to boost the innovation 
in different areas such as the public services, sustainability and promote eco-
nomic growth. (SmartCAT, 2017: 2-16)

Within its new areas of action, the program includes a project to promote 
technological vocation among young people, the creation of a research and 
innovation program in advanced technologies, the creation of a Big Data pro-
gram in the Generalitat de Catalunya and the design of a technological plat-
form of “Smart Catalonia” for Catalonia.

The Smart Catalonia strategy has four different sources of funding.

– The public-sector projects related to the Government of Catalonia and all 
the projects related to the local administrations participate in the eco-
nomic supply of the strategy.

– The private sector projects driven by a public-private partnership or only 
by the private sector. These are projects that help attract international 
investments.

– The H2020 which participates with a budget of 2.000M € for Catalonia 
and works as a framework where to be alienated in terms of priorities 
and projects.
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– The RIS3CAT, the Research and innovation strategy for the intelligent 
specialization of Catalonia, participates in the funding and participated in 
the industrial, territorial and social projects.

In order to stablish a legal framework where to start implementing all these 
initiatives, different government agreements and specific regulation for the 
impulse of the digital society were signed. (SmartCAT, 2017: 2-16)

4.  The Smart City Expo World Congress: a networking opportunity to con-
nect worldwide

As aforementioned, Catalonia has different initiatives and organisations work-
ing in the smart cities field (clusters, public administration, Acció program, 
etc.). Among them, the trade and international networks play an important 
role in Catalonia since Barcelona hosts one of the most international city event 
worldwide: the Smart City Expo World Congress, and the most international 
technological event worldwide: The Mobile World Congress.

The Smart City Expo World Congress, organized by Fira de Barcelona, is the in-
ternational leading event for cities, committed to boost the implementation of 
the global agendas and support the development of our cities. The event aims 
to be the place where urban power meets, where cities share strength and 
challenges and where partnerships are established. It is a place for research, 
best practices and potential common solutions sharing.

Source: Smart City Expo World Congress www.smartcityexpo.com

001-292 ponenciasEIX4.indd   208 24/07/2018   10:08:54



209

Pilar Conesa

Since its first edition in 2011, this event has managed to become the global 
benchmark event on cities development. It has succeeded in becoming a refer-
ential global meeting point for public administrations, companies, social entre-
preneurs, start-ups, research centres and citizens’ initiatives that come togeth-
er to show, learn, share, network and gather inspiration to support 
the development of cities.

The great challenge of cities is how to manage their radical growth. In Europe, 
cities are contained by their limitations of physical growth, but in Asia and Lat-
in America the large cities are growing exponentially. The Smart City Expo 
World Congress spotlights the world-wide debate on how to plan the growth 
promoting the development of big cities versus megacities.

In the recent years, the Smart Cities sector has evolved rapidly. During its last 
seven editions, the Smart City Expo World Congress has been a thermometer 
of the maturation of the sector. In the last 2017 edition, more than 18.700 peo-
ple attended to the congress, which hosted more than 700 cities, 420 speakers 
and 675 exhibitors. During the last editions, the number of attendees has rap-
idly increased. According to the Smart City Expo World Congress 2017 Report, 
the attendees represent different areas related to the city (governments, aca-
demia, institutions, etc.) with a higher presence of companies and govern-
ments.

Source: Smart City Expo World Congress 2017 Report
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Source: Smart City Expo World Congress 2017 Report

In all editions, the Catalan Government has actively taken part in the events 
promoting the participation of Catalan companies within the Smart City Expo 
World Congress.

During the 2017 edition, 20 Catalan companies and entities shared stand with 
the Catalan Government, in order to attend the congress and use the network-
ing opportunities offered by the event. Innovative and advanced technologies, 
competitive business service providers and talented professionals make Catal-
onia a leading business and investment hub. This is aligned with the Smart Cat-
alonia Strategy, designed to make Catalonia an international smart region 
benchmark, taking advantage of digital technology and information to encour-
age innovation in public services, foster economic growth and promote a more 
intelligent, sustainable and integrative society.

This relationship between the city, its government and companies creates a 
unique ecosystem that opens up many business opportunities, especially for 
technology companies related to the Smart Technology City Market, which has 
been proved to be an evolving one.

As Jordi Arias from the department of the Genearlitat de Catalunya Acció men-
tions: “Catalonia can build on Barcelona’s international leadership, and extend 
the networking concept connecting cities that have significant experience in 
working in smart concepts. These smaller cities, highly agile and dynamic, are 
very common in Catalonia, and count on the support of the Catalan Govern-
ment, which presented during the event the Smart CAT initiative, a network of 
intelligent cities of the future”.
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4.1. Barcelona at the spotlight of innovation and talent attraction

The city of Barcelona has hosted the Smart City Expo World Congress since its 
first edition being aware of the advantages and opportunities this event means 
for the city and the Catalan cities, companies and administrations that partici-
pate in the event.

The City Council presented in 2016 the Barcelona Digital City Plan 2017-2020 to 
address how technology and data can help solving urban challenges, driving 
technological sovereignty and fostering an inclusive digital economy based on 
the collaboration between companies and public administration. (Smart City 
Expo Report, 2018: 13)

During the event in 2017, five panels of the congress discussed the main chal-
lenges Barcelona is facing in the City Council booth. Different presentations 
took place regarding topics like housing, mobility, social development, sustain-
ability and participation. The creation of such spaces within the event rep-
resents a space for networking and collaboration between stakeholders in or-
der to create public-private-partnerships. The Smart City Expo World Congress 
generates the possibility of different synergies between cities, companies and 
administrations, creating areas to discuss, reflect and share between all the 
participants.

This event, along with other internationally renowned ones, like the Mobile 
World Congress, situate the city of Barcelona in the spotlight of innovation and 
openness. This is proved by the European Digital City Index 2016 published by 
Nesta and the European Digital Forum Think Thank, that places Barcelona 
among the ten most attractive European cities for digital entrepreneurship. 
One of the reasons stated in the report is the rise of digital start-ups being 
helped by the city authorities as a goal to help Barcelona become a leading 
digital city. The initiatives mentioned include smart traffic management, free 
public Wi-Fi, data openness initiatives and the promotion of international 
events (Nesta UK, European Digital City Index, 2016).

5. Conclusions

Nowadays, in the context of globalisation, companies are allowed to settle in 
almost every city. Therefore, talent attraction is crucial to generate innovation 
in a city. Thus, many cities and regions battle for talent attraction of new com-
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panies. They are a great asset when they are well integrated in the city, when 
they contribute with knowledge and create new jobs for citizens.

Barcelona is well recognized as one of the leader cities in the world in Urban 
Innovation and Smart Cities. There is an important ecosystem in Catalonia 
combining big companies with wide experience in urban services and SMEs 
and entrepreneurs with technological and innovative urban solutions.

Companies help stimulate the economy of the city with their projects. In that 
sense, the collaboration between companies and city halls to move in that di-
rection is crucial in order to create a better future for cities. This has been re-
cently witnessed in Barcelona with the Metropolis:Lab project, created be-
tween SEAT and Barcelona City hall. The company will open and run an 
innovation lab that will focus on the intelligent management of traffic and var-
ious applications related to the connected car. More than 50 representatives 
from companies and institutions based in Catalonia participated in the first lab 
during last July. This is an example of cooperation between the administra-
tions and the private sector to leverage innovation and talent in the city.

Another example that aims to boost the city possibilities and attract business, 
is the initiative to make Catalonia a European 5G hub, recently launched by the 
Regional Government of Catalonia, Barcelona City Hall, Mobile World Capital 
Barcelona, the i2CAT Foundation, the CTTC, Atos and the UPC.

The 5G technology will entail technological change and the creation in smart 
environments and advanced industries serving the public and emerging eco-
nomic sectors. The idea is also to facilitate access to the Internet of Things 
(IoT), paving the way for a new generation of ground-breaking services such 
as driverless and connected vehicles, services based on drones, the 4.0 indus-
try and access to remote e-health services, all improving user experience. The 
rollout of 5G will bring about a technological transformation in services and in-
frastructures, reduce the digital divide and generate opportunities for new 
generations. This initiative of developing the 5G in Catalonia will be key to de-
velop services for the Smart Cities, and this initiative put Barcelona and Catalo-
nia as leaders in the new technological scenario.

In this scenario, the smart city sector can work as an innovation laboratory 
where to rethink the city. There are vast possibilities where to connect and 
transform the city using smart solutions that transform and optimize our lives. 
The current debate about the possibilities and implementation of Smart Cities 
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is a sign of its vitality. Smart Cities start from a need for change towards more 
sustainable models. They respond to a reality that is already present, shown by 
the diversity of movements and initiatives that are taking place in the world, 
which indicate how our relationship with the city is changing. We must look at 
Smart Cities as an opportunity to work and invest to reach more efficient and 
sustainable cities, but also more inclusive ones and with a better quality of life.

Combining the recognition of Barcelona, the Catalan ecosystem of companies 
and research centres, the collaboration between public and private Sector and 
the celebration of Smart City Expo World Congress, and the economic size of 
the Smart Cities development, Smart Cities is one of the drivers of the Catalo-
nia economical drivers.
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DE LES SMART A LES WISE CITIES: REPTES I 
OPORTUNITATS D’UN NOU PARADIGMA 

GLOCAL I SOSTENIBLE PER A L’ECONOMIA 
CATALANA

Josep M. Coll

Abstract

La urbanització, el canvi tecnològic i la incapacitat del sistema capitalista actual per 
resoldre els grans reptes de la humanitat —pobresa i desigualtat, deteriorament 
ambiental i gestió dels recursos, robotització i automatització del treball— dibuixen 
un nou escenari econòmic i polític en el qual el gran eix vertebrador del progrés són 
les ciutats. Els clústers més innovadors ja no es troben a Europa i els EUA, sinó a 
l’Àsia, que aglutina el major procés urbanitzador i demogràfic del món. Paral·lela-
ment, emergeix un nou paradigma empresarial en què les organitzacions necessiten 
lideratges i cultures capaces d’entendre el seu rol en una realitat complexa, d’adap-
tar-se al canvi constant i de generar valor per a un consumidor més connectat, exi-
gent i conscient de l’impacte del seu comportament en la sostenibilitat. Quines són 
les oportunitats per a l’economia catalana?

Paraules clau: ciutats, 4a revolució industrial, nou paradigma, sostenibilitat, con-
sumidor conscient, món VUCA

1. Context: la 4a revolució industrial en un món urbà

Estem a l’inici d’una revolució tecnològica que alterarà profundament la nostra 
manera de viure, treballar i relacionar-nos. En escala, abast i complexitat la 4a 
revolució industrial serà diferent a les anteriors, plantejant reptes i oportuni-
tats de futur encara difícils de dimensionar. No sabem —ni podem saber— 
com serà el futur, però sí que tenim la responsabilitat de reflexionar i analitzar 
les variables i factors del canvi que ja estan entre nosaltres. En aquest exercici 
prospectiu, no ens serveix una mirada lineal sobre el que ens ha portat aquí, 
sinó que ens cal un enfoc multidimensional i multiactor per entendre el que 
està passant i simular escenaris de futur. Perquè el primer pas per transformar 
la realitat és entendre-la.
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La primera revolució industrial, engendrada a l’Anglaterra de principis del se-
gle xvii, es va basar en l’ús de les fonts d’energia primària —vapor i corrents 
d’aigua— per mecanitzar la producció. Aquesta revolució energètica va venir 
acompanyada per la regulació de la propietat intel·lectual, que permetia a un 
inventor apropiar-se del retorn econòmic de les seves creacions en forma de 
patents. La segona revolució industrial va arribar dos-cents anys més tard amb 
l’aparició de l’electricitat i la seva vinculació amb la producció en massa. L’ex-
pansió dels sistemes físics de comunicació com el ferrocarril i les primeres in-
novacions conceptuals en la incipient ciència de la gestió, com les economies 
d’escala en la producció en sèrie, van permetre grans salts de productivitat. La 
tercera revolució va arribar amb la invenció dels computadors, des de la Sego-
na Guerra Mundial, que van fer de l’ús de l’electrònica i les tecnologies de la 
informació la clau per automatitzar la producció.

L’evolució de la tercera obre la porta a la quarta revolució industrial. Està ca-
racteritzada per la interconnexió persona i màquina, la fusió de tecnologies di-
gitalitzades i la sensorització ubiqua en les esferes física, virtual i biològica. 
Tanmateix, la quarta revolució no és només una versió incremental de la terce-
ra, sinó que representa un autèntic canvi de paradigma per tres raons. Primera, 
la velocitat del canvi tecnològic és exponencial. Les possibilitats de milers de 
milions de persones connectades per dispositius mòbils, amb potència de pro-
cessament sense precedents, capacitat d’emmagatzematge i accés al coneixe-
ment són il·limitades. I aquestes possibilitats es multiplicaran pels avenços tec-
nològics emergents en àmbits com la intel·ligència artificial, la robòtica, 
l’Internet de les coses, els vehicles autònoms, la impressió 3D, el Big Data, la 
tecnologia blockchain, la nanotecnologia, la biotecnologia, la ciència dels ma-
terials, l’emmagatzematge d’energia i la informàtica quàntica. Segona, l’impac-
te de la indústria 4.0 és transversal, està afectant tots els sectors i tots els paï-
sos. I tercera, l’amplitud i la profunditat d’aquests canvis preveuen la 
transformació de sistemes sencers de producció, gestió i governabilitat. Una 
transformació també multidimensional, ja que ens afectarà profundament des 
d’un punt de vista personal, organitzacional i social.

La indústria 4.0 està basada en el coneixement disruptiu. Els nous sistemes de 
producció digitals deixen obsolets alguns dels principis econòmics clàssics que 
encara s’estudien a la facultat. Allibera les economies d’escala i introdueix la 
teoria del cost marginal zero (imprimir un producte en 3D, a partir de pols o bi-
oplàstics, té el mateix cost unitari que imprimir-ne un milió). Reformula el con-
cepte de cadena de valor pel de punt de valor, amb la distribució de la fabrica-
ció en el punt final i la concentració de les activitats de valor afegit en el mateix 
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espai (disseny, prototipat, industrialització i manufactura). Redefineix el con-
cepte de producció massiva pel de personalització extrema, amb l’abaratiment 
del cost unitari i l’accés a la customització per a un públic molt més ampli.

La 4a revolució industrial, la del coneixement, té un accent marcadament urbà. 
Les ciutats són el motor global del creixement econòmic mundial; generen 
més del 70% de la riquesa i ja aglutinen, des del 2008, més del 50% de la pobla-
ció mundial. La urbanització s’estén també a una velocitat exponencial —està 
previst que arribi al 70% de cara al 2050—; el moviment migratori rural-urbà 
està motivat per l’aspiració de la gent a trobar millors oportunitats de feina i 
de vida a la ciutat. El coneixement atrau coneixement. Per tant, les ciutats es-
devenen pols d’atracció de talent, tant en països desenvolupats com emer-
gents.

Les ciutats són ecosistemes, organismes vius formats per persones, empreses, 
institucions governamentals, acadèmiques i associacions sense ànim de lucre. 
La fortalesa de la xarxa d’empreses del centre urbà, el talent de la ciutadania, 
l’estabilitat de les institucions polítiques i la creativitat de les organitzacions 
culturals contribueixen a un entorn generador de valor en el qual floreixen les 
empreses existents i neixen nous negocis. La creixent influència de les ciutats 
en un context de progressiva globalització i urbanització es conceptualitza en 
el terme “ciutats globals”. S’aplica a les ciutats que tenen un efecte directe i 
tangible en l’agenda mundial més enllà de l’àmbit socioeconòmic. Una ciutat 
global és un important punt de producció de serveis financers i productes in-
novadors que fan que l’economia globalitzada funcioni (Sassen, 2001).

Des d’Atenes i Roma de l’època antiga a Nova York i Singapur avui, un grapat 
de ciutats s’han destacat com a centres de poder econòmic, militar o polític 
mundial. Al segle xxi, el nombre de ciutats veritablement globals és més gran 
que mai, reflectint la globalització del poder econòmic i polític. Les noves tec-
nologies i la geopolítica canviant permeten que més ciutats atreguin talent i 
capital mundial, condueixin a l’allotjament de noves indústries avançades i 
aconsegueixin el reconeixement i la influència mundials (Clark, 2016).

Com Atenes o Roma a la seva època, grans imperis dominadors de la geopolítica 
econòmica mundial, estem assistint al ressorgiment del poder de les ciutats en 
la política i governança globals. La influència en les relacions internacionals dels 
actors no estatals, la paradiplomàcia, es veu propulsada en paral·lel per la 4a re-
volució industrial, que dona valor a la idea de regions urbanes com a clústers 
d’innovació, talent, creació de riquesa i influència geopolítica. Les noves classes 
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creatives urbanes s’estan convertint en les elits que aglutinen el coneixement i, 
per tant, el poder emprenedor de les ciutats postindustrials (Florida, 2002).

Aquesta transformació tecnoeconòmica i urbana és més accelerada a l’Àsia. El 
centre de gravetat de l’economia mundial es desplaça a l’eix Xangai-Seül-Tò-
quio; els EUA s’han embarcat en un setge proteccionista en ple declivi imperial 
i Europa queda avui com un continent debilitat i amb manca de lideratges, com 
un Finisterre romà. Cada any se sumen 65 milions de persones a les ciutats, so-
bretot a la Xina. El 2025 la meitat del PIB mundial es concentrarà en unes 400 
ciutats, moltes de les quals no sabem encara on ubicar-les (Coll i Ferràs, 2017). 
El potencial productiu i creatiu de les conurbacions sembla infinit. Però també 
ho és el potencial destructiu d’una quarta revolució industrial que encara sor-
geix en el marc d’un sistema econòmic extractiu, demogràficament concentrat 
i explotador de recursos naturals, basat en l’eficiència i la productivitat infini-
tes, la degradació del planeta i la incapacitat per redistribuir la riquesa de for-
ma igualitària.

2. Els efectes de la 4a revolució industrial en l’economia i la societat

L’evolució accelerada, exponencial i imparable de la tecnologia fa llum i om-
bres. Com totes les revolucions precedents, la indústria 4.0 té el potencial d’in-
crementar la riquesa i millorar la qualitat de vida. Però no per a tothom. Fins 
ara, els més beneficiats han sigut els emprenedors i els consumidors, que han 
pogut accedir al món digital. En el futur, l’efecte exponencial de la innovació 
tecnològica repercutirà en guanys sense precedents en eficiència i productivi-
tat, amb una reducció exponencial dels costos en els transports i les comunica-
cions. La generació de valor econòmic es concentra en mans de grans conglo-
merats d’empreses digitals, com Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft, 
en detriment dels grans grups industrials que veuen com perden valor relatiu 
als mercats financers (Manjoo, 2017). La capitalització express d’aquestes em-
preses, també anomenades organitzacions exponencials (Ismail et al., 2014) és 
un reflex del canvi en el procés de generació de riquesa, que està basat en una 
altra conceptualització del procés de creació de valor, propi de la indústria 4.0. 
Els canvis en la manera de generar la riquesa tenen fortes implicacions en l’eco-
nomia i la societat, que comencen a experimentar els beneficis, però també les 
fortes tensions, que genera el canvi tecnològic a un sistema que presenta 
símptomes alarmants d’esgotament. A continuació es detallen els factors de 
canvi —drivers— que estan tensionant un sistema que necessita reinventar-se 
per continuar oferint una resposta social vàlida als reptes de present i futur.
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2.1. Economia de l’abundància

Vivim en un món ric, econòmicament abundant. L’any 2014, el producte mundi-
al brut per capita va ser de 16.100 dòlars1. El món va ser capaç de crear un valor 
econòmic de 107,5 trilions de dòlars. La variable explicativa d’aquest fenomen 
són les tecnologies exponencials. El canvi tecnològic és el motor del procés 
generador de riquesa i la font de nous recursos. La tecnologia és progrés. En 
cent anys, l’esperança de vida humana s’ha doblat, la renda per capita a escala 
global s’ha multiplicat per tres i la mortalitat infantil s’ha reduït en un 90%. Si el 
1960 morien 181 nens menors de cinc anys de cada 1.000, en el món, avui no-
més en moren 48. Fins i tot a l’Àfrica Subsahariana, la mortalitat infantil s’ha 
reduït de 260 a menys de 100 morts de cada 1.000 nens menors de 5 anys. El 
sistema econòmic capitalista sorgit de la revolució industrial ha aconseguit dis-
minuir la pobresa extrema al món des d’un 84% en 1820 fins a un 24% el 2000.

I la globalització ha accelerat el procés de generació de riquesa: si el 1980 un 
44% de la població mundial subsistia amb menys d’1,90 $ diaris, avui només és 
el 9,6%. Grans zones d’Àsia (especialment la Xina) i Llatinoamèrica han reduït la 
pobresa extrema gràcies al procés globalitzador. El preu dels aliments bàsics 
ha caigut a només el 10% del seu cost comparatiu de fa un segle. El cost de 
l’electricitat s’ha reduït 20 vegades, el del transport 100 vegades, i el de les co-
municacions 1.000 vegades. Als països desenvolupats, avui, fins i tot el 99% 
dels ciutadans per sota dels llindars de pobresa tenen accés a electricitat i ai-
gua potable, el 95% disposen de televisió, i el 88% de telèfon mòbil. En les eco-
nomies avançades, pràcticament tothom disposa d’instruments d’altíssima 
tecnologia: smartphones, tablets o PC amb milers de fotos, vídeos, documents 
i correus electrònics a les seves butxaques. I un smartphone de gamma baixa 
té més capacitat de càlcul que els sistemes que van portar l’Apollo XI a la Lluna 
(Diamandis i Kotler, 2013).

Malgrat tot, l’11% de la població mundial encara viu en pobresa extrema (amb 
menys d’1,90 dòlars al dia), és a dir, uns 768,5 milions de persones segons da-
des del Banc Mundial. Si bé les dades de pobresa es van reduint paulatinament, 
és pervers pensar que la pobresa avui, en plena abundància tecnoeconòmica, 
existeix per una manca de voluntat política i social. Més enllà de la pobresa ex-
trema, a Espanya hi ha un 22,3% de persones que viuen en situació de risc de 
pobresa, és a dir, tenen ingressos insuficients en relació amb el conjunt de la 
població. Per primera vegada a la història podríem tenir les necessitats bàsi-
ques cobertes per a tothom a preus cada cop més reduïts: energia, informació, 
educació, relacions socials, aliments, sanitat i producció. És el sistema econò-
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mic, però, el que interpreta erròniament la tecnologia i la converteix en una 
màquina de creació de desigualtats.

2.2. Desigualtat

La desigualtat s’ha convertit en el mal endèmic de la societat al segle xxi i en el 
pitjor enemic del sistema capitalista. En plena abundància econòmica, la desi-
gualtat vertical, és a dir, intraestatal, està augmentant des de l’esclat de la 
Gran Recessió. La pobresa i la desigualtat han arribat a nivells alarmants a Eu-
ropa, segons l’informe “Europa para la mayoría, no para las élites” d’Oxfam 
Intermón. Entre 2009 i 2013, el nombre d’europeus que vivien amb severes pri-
vacions materials (sense diners suficients per escalfar les seves llars o fer front 
a despeses inesperades) es va incrementar en 7,5 milions de persones fins a 
arribar als prop de 50 milions que viuen en aquesta situació. L’informe destaca 
que avui hi ha 123 milions d’europeus vivint en situació de pobresa (gairebé 
una quarta part de la població) mentre el continent és la llar de 342 milmiliona-
ris.

L’informe revela que Espanya és un dels països on més ha augmentat la desi-
gualtat d’ingressos i el nombre de persones que viuen en situació de privació 
material severa, i en el qual les polítiques redistributives implantades pels go-
verns són menys eficaces en la lluita contra la desigualtat. Si el 2013 ocupava el 
15è lloc amb major desigualtat d’ingrés de mercat (abans d’impostos i transfe-
rències), un cop aplicats els impostos i les transferències Espanya se situa com 
el quart país més desigual de la UE, la qual cosa posa en evidència la ineficàcia 
del sistema fiscal per reduir la desigualtat. Avui, més de 3 milions de persones 
viuen en situació de privació material severa al nostre país, una xifra que s’ha 
duplicat des de 2007.

Mentre que l’informe d’Oxfam assenyala la mala gestió pública de redistribu-
ció fiscal com a causa principal d’aquest augment, els principals experts econo-
mistes eximeixen dos arguments. Un d’ells és la tesi clàssica de Thomas 
Piketty, qui va posar de manifest que la desigualtat s’ha forjat perquè la taxa 
de retorn del capital ha sigut més gran que la de creixement econòmic (r > g, 
en què “r” és la rendibilitat mitjana del capital i “g” és la taxa de creixement 
econòmic). Segons Piketty, això s’atribueix en la major part als salaris desorbi-
tats a executius que ell anomena “supermànagers” (el 70% del 0,1% dels salaris 
més grans són d’executius de grans empreses multinacionals).
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L’altre argument és la tesi moderna d’Erik Brynjolfsson. El professor del Mas-
sachusetts Institute of Technology argumenta que el canvi tecnològic és el 
principal factor que explica la desigualtat creixent en els darrers anys. La inno-
vació s’està accelerant a mesura que les tendències en computació i xarxes 
avançades progressen de forma exponencial. En gran part com a resultat 
d’aquests avenços, la productivitat i el PIB continuen augmentant. Brynjolfs-
son enumera diverses maneres en què els canvis tecnològics poden contribuir 
a la desigualtat: els robots i l’automatització, per exemple, estan eliminant tre-
balls de rutina (Rotman, 2013). Però el principal problema és que la tecnoeco-
nomia afavoreix enormement un grup reduït d’individus emprenedors digitals, 
anomenats “superstars”, en un procés amplificador del seu talent i la seva sort 
(Rotman, 2014).

Aquests “superstars” han creat grans imperis digitals com Google, Amazon, 
Facebook, Apple o Microsoft, empreses que creen molt valor econòmic però 
menys llocs de treball que la clàssica economia industrial (Coll i Ferràs, 2017). El 
canvi tecnològic basat en els “superstars” està revertint el procés de creació i 
concentració de riquesa de l’economia global a favor d’una elit minoritària d’in-
novadors digitals, que creen empreses que tendeixen a concentrar el valor 
econòmic en monopolis tecnològics que concentren el seu poder en el control, 
el tractament i la gestió de gran quantitat d’informació.

El sistema d’innovació tecnològica via start-ups democratitza l’emprenedoria 
digital en un estadi inicial, incentivant els emprenedors a crear la seva pròpia 
empresa. Però després, els pocs que sobreviuen al procés selectiu de mercat 
tenen l’incentiu econòmic de vendre la seva empresa a aquests conglomerats 
en un procés d’adquisició empresarial que el que fa és afavorir la concentració 
dels gegants digitals. D’aquesta manera, la desigualtat del segle xxi té una 
gran component de desigualtat tecnològica, que redueix les classes mitjanes i 
incrementa la distància entre rics i pobres en una economia cada cop més des-
acoblada entre els que tenen feina i els que no en tenen. Un sistema econòmic 
en què l’1% de la humanitat controla la mateixa riquesa que el 99% restant és un 
sistema que està a la vora del col·lapse.

2.3.  El Futur del treball: la tecnologia com a alliberadora de recursos i 
creativitat

Abundància i desigualtat conviuen en un món dual. La tecnologia s’ha conver-
tit en un recurs il·limitat de transformació econòmica i social sense precedents. 
Tant és així que està desafiant els fonaments del sistema capitalista actual, ba-
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sat en els cicles de producció i consum i en la hipòtesi que el creixement econò-
mic infinit és la clau per construir societats pròsperes i benestants. Els homo 
sapiens hem demostrat sobradament que som molt creatius i innovadors a 
l’hora de generar riquesa, però encara no hem après a cooperar i a organit-
zar-nos efectivament entre nosaltres per tal de construir economies inclusives 
que serveixin per gestionar els recursos de societats cohesionades i benes-
tants per a tothom.

L’escenari de domini d’un ultracapitalisme tecnològic monopolista planeja so-
bre l’economia del futur. Per això és rellevant reflexionar sobre els efectes que 
la tecnologia està tenint en la columna vertebral del sistema socioeconòmic: el 
treball. El debat sobre l’impacte en els llocs de treball, però, és controvertit. 
Alguns esperen un futur desocupat (McAfee, 2014), mentre que altres argu-
menten que la història es repetirà i les noves tecnologies acabaran creant tre-
balls nous i millors (Bessen, 2015).

La història, però, no sempre es repeteix, i alguns observadors creuen que actu-
alment estem assistint a una sortida crítica del patró històric del canvi tecno-
econòmic. Destaquen la naturalesa única i molt disruptiva de les noves tecno-
logies emergents i el ritme de canvi sense precedents. Els efectes combinats 
de múltiples tecnologies noves, com els sensors multifuncionals, l’aprenentat-
ge de la robòtica, l’Internet de les coses o la impressió 3D, s’espera que siguin 
profunds, de gran abast i escala i, per tant, que generin pèrdues de treballs 
sense precedents (Schwab, 2016).

La 4RI representa un autèntic canvi de paradigma, això és, una nova manera 
d’interpretar la realitat. Per primera vegada estem entrant en una revolució in-
dustrial en què les màquines pensen, i això és un perill —eliminació de llocs de 
treball— però també una oportunitat. Si pensem en clau social, recuperant el 
rol inicial de l’economia en la societat, la tecnologia pot acabar amb el treball 
precari. La robotització i l’automatització accelerada del treball poden posar fi 
a treballs monòtons, mal remunerats, durs i poc gratificants. La tecnologia pot 
alliberar els esclaus del segle xxi, els working poor (Shipler, 2005), de tasques 
avorrides i repetitives provocant un palanquejament d’aquesta força creativa 
al servei de treballs autotèlics, això és, gratificants i amb sentit. Tanmateix, la 
transició dels desocupats per la tecnologia a la seva reocupació mitjançant la 
capacitació en noves habilitats i competències és un procés llarg, l’èxit del qual 
no està assegurat en un món de canvi exponencial. D’aquí que la idea d’implan-
tació d’una renda bàsica universal estigui guanyant terreny tant en el sector 
públic com privat. Emprenedors “superstars” com Mark Zuckerberg, Bill Gates 

001-292 ponenciasEIX4.indd   224 24/07/2018   10:08:55



225

Josep M. Coll

o Elon Musk fa temps que advoquen per una renda bàsica universal que servei-
xi per mantenir la seguretat econòmica d’un sistema escapçat per la creixent 
desigualtat econòmica i tecnològica.

2.4. Organització social basada en el benestar (no en el treball)

En aquest escenari futur és probable que no sigui necessari treballar per viure. 
S’està produint un desacoblament entre oferta i demanda en el mercat de tre-
ball sense precedents. Des de la Gran Recessió, mentre s’han destruït milions 
de llocs de treball en tasques repetitives, els escassos llocs de treball creats 
són bàsicament en serveis personalitzats molt especialitzats i amb productes 
difícilment exportables o escalables. Les poques ocupacions convencionals 
són font d’intensa competència per part dels aspirants a aconseguir-les, tracci-
onant a la baixa els salaris; l’economia creix d’una manera que precaritza la so-
cietat.

Però, ens podem imaginar un sistema que sigui sostenible sense treballar? 
Hem sigut educats en el paradigma industrial en què al capdamunt de l’escala 
de valors de l’imaginari col·lectiu es lloa el valor que “el treball dignifica” i que 
“ens hem de guanyar la vida”. El sistema s’ha edificat sobre els cicles de pro-
ducció i consum. És a dir, ens eduquem per aconseguir un treball en la cadena 
de producció i després consumim l’incentiu econòmic que se’ns ha retribuït a 
canvi del nostre esforç. Tanmateix, el pes del treball en la societat actual és 
enorme. A escala global, hi ha un 87% de treballadors que no se senten com-
promesos ni motivats a la feina2, i la feina és en molts casos l’activitat principal 
de les persones, amb jornades oficials de 40 hores setmanals. Aquesta és la 
paradoxa del treball: treballem per millorar la nostra felicitat però per a això 
ens veiem obligats a renunciar a moltes de les coses que ens fan realment feli-
ços.

L’adaptació d’una societat basada en el treball a una societat basada en el ben-
estar només és possible en economies del coneixement generadores d’abun-
dància que a més a més siguin economies humanes, és a dir, capaces de distri-
buir la riquesa de forma inclusiva per tota la societat. Aquest procés 
d’enginyeria social, ja apuntat per autors clàssics com Veblen o Lafargue, està 
penetrant el debat polític i econòmic en entorns sobretot urbans. Les ciutats, 
per la seva naturalesa de proximitat al ciutadà (en comparació amb les naci-
ons-estats), estan ja experimentant amb models de polítiques predistributives 
—com la renda bàsica universal— pensades per facilitat la sostenibilitat social 
en l’era de la tecnoeconomia.
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2.5. Singularitat tecnològica i transhumanisme

Els efectes accelerats de la tecnologia exponencial ens aboquen hipotètica-
ment a la singularitat. Aquest és el terme que fa referència al moment en què 
la intel·ligència artificial atrapi i superi la humana. Els experts estimen que 
aquest moment es produirà entre el 2040 i el 2050 (Müller i Bostrom, 2016). 
Això pot representar la fi de l’era humana i l’inici del posthumanisme, ja que la 
nova superintel·ligència continuaria actualitzant-se i avançaria tecnològica-
ment a un ritme incomprensible i difícil de predir (Vinge, 1993).

Entre l’era humana i la posthumana ja tenim entre nosaltres el transhumanis-
me. És un moviment cultural i intel·lectual que té com a objectiu final transfor-
mar la condició humana mitjançant l’aplicació tecnològica en la millora de les 
seves capacitats, ja sigui en el camp físic, psicològic o intel·lectual. Els cíborgs 
—organismes cibernètics— són una espècie d’éssers humans ampliats per una 
tecnologia que els restaura o millora capacitats motrius i psíquiques mitjançant 
la implantació tecnològica (via pròtesis, empelts o implants) que ja conviuen 
entre nosaltres.

La creixent interacció entre l’ésser humà i la tecnologia està portant a disci-
plines com l’economia debats transcendentals que tradicionalment quedaven 
ubicats en l’àmbit de la filosofia. Què vol dir ser humà? Quines implicacions té 
el binomi “humà + màquina”? Si bé els defensors transhumanistes es focalit-
zen en els beneficis de les noves tecnologies, els seus pensadors també estudi-
en els perills associats a l’aplicació sense límits d’una tecnologia que avança 
més ràpid que el debat ètic sobre les implicacions que pot tenir el posthuma-
nisme en la construcció d’una economia pròspera i inclusiva en un planeta sos-
tenible.

Alguns autors, com Francis Fukuyama, alerten que el transhumanisme és “la 
idea més perillosa del món” (Fukuyama, 2004), i d’altres, com Ronald Bailey, 
l’entenen com “un moviment que personifica les aspiracions més audaces, va-
lentes, imaginatives i idealistes de la humanitat” (Bailey, 2004). Tanmateix, 
poc s’ha avançat en portar el debat de la tecnoètica a la tecnoeconomia. De 
fet, en l’era humana actual l’ésser humà està interactuant gairebé ininterrom-
pudament amb la tecnologia, encara que sigui des d’una interfície externa —
via mòbil, tauletes, ordinadors, vehicles, domòtica, etc.—. El que caracteritza 
el transhumanisme és l’aplicació interna de la tecnologia per la millora de capa-
citats que no sempre poden tenir un propòsit ètic beneficiós per al conjunt de 
l’economia i la societat. De fet, és difícil que l’homo economicus, el protagonis-
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ta del capitalisme actual, motivat per la maximització del benefici econòmic 
curtterminista i individualista, canviï de sistema de valors de cop i volta i pren-
gui consciència dels dilemes ètics i morals als quals s’enfronta la humanitat. És 
necessari prèviament una reflexió personal i col·lectiva institucionalitzada so-
bre els efectes de la tecnologia a l’economia, l’ètica i la societat.

3. L’emergència d’un nou paradigma econòmic i empresarial

3.1. Economia, tecnologia i consciència

El canvi tecnològic de la 4RI està produint una sèrie de desequilibris que dibui-
xen un sistema dual (abundant i desigual), polaritzat (rics i pobres, nacionalis-
mes i populismes, radicalisme de dretes i d’esquerres) i incert (no sabem si 
anem cap a un nou feudalisme tecnològic o a un món de prosperitat comparti-
da). Si el que volem és, com a col·lectiu, construir una economia avançada, in-
clusiva i sostenible, al servei de les persones, aleshores el gran repte és pren-
dre consciència de quin és realment el problema actual. I aquest no és de 
recursos, ja que vivim en una economia abundant. El problema és de gestió, no 
sabem compartir de forma inclusiva la riquesa. Per tant, el repte del futur (i del 
present) és construir una economia distributiva per al 100%. Així, la pregunta 
principal de recerca no és “quines tecnologies canviaran el món”? Sinó més 
aviat: “com podem aprofitar les noves tecnologies (que estan canviant el món) 
per crear un futur pròsper i sostenible per a tothom?”

La reformulació de les bases del sistema cap a una valoració de la sostenibilitat 
per damunt del creixement econòmic com a finalitat en la jerarquia de valors, 
representa un canvi sistèmic que respon a un canvi de paradigma que s’està 
gestant en l’actualitat. El món evoluciona a salts o canvis de paradigmes. Com 
els defineix el filòsof Edgar Morin, els paradigmes són principis ocults que go-
vernen la nostra visió de les coses i del món sense que en tinguem consciència 
(Coll i Ferràs, 2017).

Vulguem o no, el sistema actual és un paradigma. Per tant, és governat per un 
sistema de valors “invisible” que, al seu dia, va ser necessari per donar respos-
ta a l’evolució de l’ésser humà en societat. És el paradigma de la simplificació 
racional, que va establir les bases de la ciència moderna durant els segles xvii i 
xviii i que va propulsar el major progrés científic, tecnològic i econòmic de la 
història de la civilització. Però també és el mateix paradigma de la desconnexió 
de l’ésser amb el ser, de l’ésser humà amb la natura i de la política amb la socie-
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tat. És el paradigma de la degradació vertiginosa de la Terra i el seu deteriora-
ment pel canvi climàtic. És el paradigma extractiu que alimenta guerres i con-
flictes mundials pel control dels recursos naturals.

La tecnologia està accentuant les tensions d’un sistema que ja va demostrar 
amb la Gran Recessió que darrere la crisi econòmica s’amagava una crisi de va-
lors. Però les mateixes bases del sistema no estan pensades per internalitzar 
els mecanismes de correcció, sinó per eliminar les amenaces que posin en dub-
te el funcionament de l’statu quo. És a dir, el sistema està programat per so-
breviure inalterat. En aquest context, el científic Stephen Hawking en un arti-
cle titulat “Aquest és el moment més perillós per al nostre planeta”, alerta de 
les conseqüències de la robotització i la intel·ligència artificial en la pèrdua de 
llocs de treball, de la creixent desigualtat entre uns pocs rics i molts pobres, i 
de la capacitat del planeta per autodestruir-se. I reivindica la necessitat de 
prendre consciència de la situació per reaccionar amb lideratge i cooperació 
cap a la construcció d’un nou món.

És precisament la consciència el factor diferencial en aquesta bifurcació trans-
cendental. Un major grau de consciència ens pot portar a una nova economia, 
fomentant un nou sistema de valors en el qual l’economia distributiva sigui el 
paradigma imperant. Un menor grau de consciència (o la no-consciència) ens 
pot conduir a més caos i, per tant, a la dissolució. Evolució versus regressió. 
Creació versus destrucció. Un canvi de paradigma és un canvi en la manera de 
veure el món, i requereix la predominança d’un nou sistema de valors.

3.2. L’emergència del consumidor proactiu o el consumidor conscient

La 4RI té lloc en un moment en què emergeix un nou perfil de consumidor més 
informat i més conscient del seu rol, i poder, com a consumidor. L’exercici del 
consum conscient respon no tant a un exercici de responsabilitat social sinó 
més aviat a un estil de vida proactiu compromès amb valors de salut i sosteni-
bilitat. Les característiques d’aquest perfil de consumidor es resumeixen en 
l’acrònim LOHAS —en anglès, Lifestyle of Health and Sustainability— i abasten 
temes de salut, medi ambient, justícia social, desenvolupament personal i vida 
sostenible. Aquests consumidors es caracteritzen per tenir un enfocament 
holístic i interconnectat de la visió del món, en qüestions econòmiques, cultu-
rals, ambientals i polítiques, a més d’una creença en la interconnexió entre 
ment, cos i ànima.
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A més de representar un segment de mercat, LOHAS s’ha convertit en un mo-
viment de consumidors proactius apoderats, eminentment urbans, que utilit-
zen les xarxes socials per influir i promulgar un nou paradigma econòmic basat 
en l’era integral (Coll, 2015). Aquest nou paradigma aporta una visió intercon-
nectada i integradora de l’economia, la tecnologia i l’humanisme, amb un camp 
de consciència que permet entendre la complexitat del sistema i sostenir el 
canvi tecnològic (Coll i Ferràs, 2017).

Agències i consultores internacionals de màrqueting com Nielsen o Euromoni-
tor ja s’han fet ressò de l’emergència d’aquest perfil de consumidor. El 2012 
Nielsen va destacar en les seves investigacions3 la creixent importància del 
“consumidor global i socialment conscient” que està disposat a pagar més per 
marques que inclouen el valor social i mediambiental en la seva proposta de 
valor (un 66% del total). Euromonitor, per la seva banda, va publicar a l’octubre 
del 2017 un informe en el qual explica com la vida ètica s’està convertint en una 
megatendència, impulsada pel creixement en l’estil de vida LOHAS4.

El canvi cultural ve incentivat per les noves generacions i la relació que aques-
tes tenen amb el context socioeconòmic canviant. El binomi noves generaci-
ons i noves tecnologies està portant nous sistemes de valors que s’estan capil-
laritzant al sistema econòmic com a transició cap al nou paradigma. Els 
millennials (i la posterior generació Z) ja són generacions més transhumanes 
que la del baby boom (interactuen molt més amb les tecnologies, són natius 
digitals), i porten una altra cosmovisió o manera d’interpretar i entendre el 
món. Les implicacions per a les empreses són enormes. Aaron Hurst, autor del 
llibre The Purpose Economy, afirma que qualsevol organització que no estigui 
centrada en la sostenibilitat, la missió orientada als valors o el lloc de treball 
conscient no és probable que atregui el suport de les comunitats que ara con-
tribueixen al seu èxit.

Els millennials, ara ja el grup de consumidors i treballadors més gran de la histò-
ria (s’espera que representin el 70% de la força laboral el 2025), constitueixen 
una influència convincent, i reconfiguren la nostra forma de treballar de mol-
tes maneres. Aquestes generacions estan cada vegada menys disposades a 
treballar en empreses que només ofereixen un treball precari. Defugen de les 
llargues jornades laborals en una oficina, no només se senten atrets per incen-
tius externs, com els diners, i busquen treballs en els quals puguin desenvolu-
par el seu talent, créixer personalment i professionalment, i gaudir de suficient 
autonomia i flexibilitat per conciliar la professió amb la seva vida personal i fa-
miliar. Exigeixen experiències d’impacte social en el treball. Esperen que les 
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empreses per a les quals treballen actuïn de manera sostenible i basada en els 
valors que afavoreixin un impacte positiu en el futur del planeta.

3.3. Característiques del nou paradigma empresarial: l’Era Integral

La convergència del canvi tecnològic i d’un nou sistema de valors representat 
per l’ascens del consumidor proactiu —o consumidor conscient— estan canvi-
ant les regles del joc d’un sistema que necessita reinventar-se per adaptar-se a 
la nova realitat canviant. Les empreses operen en un entorn VUCA (acrònim de 
l’anglès que significa volàtil, incert, complex i ambigu). Aquest terme concep-
tualitza i descriu l’entorn líquid, complex i altament canviant al qual s’enfron-
ten les organitzacions en el seu dia a dia. Les empreses necessiten, per mante-
nir o millorar la seva competitivitat a escala global, entendre molt bé el seu 
entorn per poder adaptar-s’hi de forma proactiva, liderant el canvi i no reaccio-
nant davant d’ell (Raghuramapatruni i Kosuri, 2017).

Consegüentment, en un exercici per entendre l’entorn operatiu és rellevant ana-
litzar quines són les característiques d’aquest nou paradigma, i què aporta de nou 
(veure figura 1). L’Era Integral transcendeix i deixa enrere l’encara actual paradig-
ma industrial basat en un marc operatiu centrat en la competència en un context 
econòmic escàs, l’economia extractiva, la visió científica de la gestió i la conceptu-
alització mecanicista i deshumanitzada de l’organització i el treball. En contrapar-
tida, l’Era Integral emergeix amb uns altres codis de funcionament. El nou sistema 
operatiu està enfocat a la col·laboració, s’organitza al voltant de la idea central del 
benestar i el propòsit és l’autorealització. Aquest nou paradigma opera en un con-
text d’abundància que ha transcendit la manca de recursos i es centra a solucio-
nar i gestionar les desigualtats en ones exponencials d’innovació disruptiva. L’ob-
jectiu final deixa de ser el creixement econòmic per donar pas al desenvolupament 
humà. Les empreses se centren a generar valor compartit per tots els stakehol-
ders (Porter i Kramer, 2011), transcendint d’aquesta manera la clàssica visió fried-
maniana de maximització del benefici econòmic només per als accionistes.

El nou paradigma és flexible, integratiu i basat en el coneixement, tant com a 
estructura com en els seus processos. Crea les condicions per viure una vida 
plena i autèntica segons qui ets, i es viuen els esdeveniments com a aprenen-
tatges. Es valora l’adaptació flexible al canvi mitjançant perspectiva i fenòmens 
connectats. La gent gaudeix fent treballs i tasques que encaixen amb la seva 
manera natural de ser. Els treballadors necessiten accés lliure i gratuït a la in-
formació i recursos. Aquest paradigma porta una nova forma d’entendre la re-
lació del propi ésser amb altres

001-292 ponenciasEIX4.indd   230 24/07/2018   10:08:55



231

Josep M. Coll

éssers i també amb si mateix. És el paradigma de l’autoconeixement i de la col-
laboració i la creació de xarxes de persones que col·laboren compartint experi-
ències i coneixements en base a un propòsit comú.

L’Era Integral posa la persona en el centre del sistema econòmic i empresarial. 
Els vincles creatius i els valors compartits atrauen la gent i les organitzacions a 
cooperar. El treball dona significat a la pròpia existència i en sintonia a l’harmo-
nia general de la vida. És el paradigma transcendental que inclou la dimensió 
creativa d’un individu que busca trobar el sentit de la seva existència en les or-
ganitzacions, el treball i les relacions. L’individu i les empreses busquen el flux, 
entenen la persona i el món com tot i part, no té sentit si no és en context i re-
lació amb la resta. Ara el propòsit està en el bon viure (benestar) de tots els 
actors com a sistemes integrats. Prioritza el benestar en el punt més alt de l’es-
cala de valors. La humanitat reconeix però limita la importància de la part ma-
terial, de la física, i passa a ser conscient de camps d’energia i vincles hologrà-
fics en la vida i en el treball. S’utilitza la intel·ligència col·lectiva per resoldre 
problemes globals sense sacrificar la individualitat de l’ésser humà (Coll i Fer-
ràs, 2017).

Figura 1. del paradigma industrial al paradigma integral

Era lògica-Industrial Era Integral

Cultura Competició Col·laboració

Organització social Treball Benestar

Propòsit Satisfacció necessitats bàsiques Autorealització

Context econòmic Escassedat Abundància

Problema De recursos De gestió

Beneficiaris Shareholders Stakeholders

Innovació tecnològica Incremental Disruptiva

Educació Per factors de producció Per a talents (creativitat)

Objectiu Creixement econòmic Desenvolupament humà

Relacions de poder Verticals (caps) Horitzontals (líders)

Valors Tenir (materialisme) Ser (creativitat)

Font: Coll i Ferràs (2017).
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4. De les Smart a les Wise Cities: marc conceptual integral

Actualment ens trobem en plena transició entre el vell i el nou paradigma. Es 
tracta d’un moment complex en el qual veiem com moltes de les estructures 
sistèmiques tradicionals ja no se sostenen i en canvi emergeixen noves cosmovi-
sions o maneres d’interpretar el sistema. El problema és que el nou paradigma 
encara és incipient i no el veiem consolidat ni transversalitzat a una realitat molt 
més aterrada a l’encara lògica imperant del paradigma industrial. En aquest in-
terregne es necessiten nous marcs conceptuals que serveixin per sostenir nous 
models integradors, que reflecteixin el funcionament i el sistema de valors del 
nou paradigma de manera tangible i aplicable de forma clara i rigorosa.

4.1. Els límits de les Smart Cities

El redimensionament de l’enfocament sistèmic de l’estat a la ciutat com a uni-
tat de gestió ja és de per si un exercici de simplificació que té com a objectiu 
interpretar les interconnexions entre persones, organitzacions, institucions i 
canvi tecnològic en les dimensions social, econòmica i ambiental. Les Smart Ci-
ties ofereixen una conceptualització que neix impulsada pel desenvolupament 
tecnològic liderat per un sector privat incentivat per les grans oportunitats de 
mercat com a proveïdors de serveis enfocats a la gestió de ciutats intel·ligents. 
Aquest mateix enfocament, nascut als anys noranta, evoluciona integrant una 
visió de desenvolupament urbà que posa la tecnologia com a element facilita-
dor en un entorn en el qual el sector privat es veu obligat a cooperar amb les 
institucions locals per tal de desenvolupar solucions viables, democratitzades i 
adaptades a la realitat dels ciutadans.

En aquest punt, el concepte queda limitat i es tensiona per la seva pròpia força 
tractora, la tecnologia, i la seva finalitat: el coneixement. El concepte de Smart 
Cities està impulsat per l’optimisme tecnològic, la idea que les innovacions ba-
sades en les tecnologies de la informació proporcionaran totes les solucions 
als reptes que afronten les ciutats. Malgrat això, estem veient una altra evidèn-
cia paradoxal. No tots els ciutadans es beneficien del desenvolupament tecno-
lògic i econòmic. De fet, molts queden enrere. En aquest context, les Wise Citi-
es sorgeixen com un nou marc conceptual que posa èmfasi no només en la 
construcció d’economies de coneixement basades en tecnologia que siguin 
més productives, sinó també en la necessitat de garantir que la riquesa es dis-
tribueixi prèviament mitjançant el disseny de polítiques i pràctiques corporati-
ves inclusives que fomentin la cohesió social i l’accés igualitari a les oportuni-
tats (Coll, 2018).
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4.2. Les Wise Cities en l’Era Integral: el concepte

Les Wise Cities sorgeixen com un nou paradigma de desenvolupament centrat 
en l’ésser humà en què les ciutats fomenten economies interdependentment 
creatives i basades en el coneixement, juntament amb polítiques predistributi-
ves, que són dues cares de la mateixa moneda (veure la figura 2). En el nou pa-
radigma, els governs locals tenen l’avantatge de ser més propers als seus ciu-
tadans. Així, són més conscients dels seus somnis i preocupacions que els 
governs estatals. Això significa que la seva capacitat per respondre als seus 
problemes i fomentar els seus objectius hauria de ser més gran. Aquesta visió 
integral es reflecteix en el concepte Wise Cities. La saviesa és la capacitat de 
pensar i d’actuar utilitzant el coneixement, l’experiència, la comprensió i el 
sentit comú. Això implica entendre els ciutadans, els contextos, els esdeveni-
ments, les situacions i la voluntat i la capacitat d’aplicar judicis i accions d’acord 
amb la comprensió de l’acció òptima. Per tant, la saviesa implica fer el bé (les 
polítiques i accions adequades per al benestar dels ciutadans) fent-ho bé (el 
mecanisme més eficient per aconseguir-ho). Les Wise Cities inclouen la visió 
d’Aristòtil sobre la importància de la virtut ètica aplicada, la saviesa pràctica, 
un concepte que ofereix una resposta racional a la qüestió de com els humans 
haurien de viure millor (Schwartz i Sharpe, 2011). L’aspiració més alta és viure 
bé, l’eudemonia o el camí cap al benestar, la felicitat o el fluir humà. Aristòtil va 
subratllar que la virtut és pràctica i que el propòsit de la saviesa pràctica és fer-
se bé, no només per saber-ho.

D’aquesta manera, una Wise City compleix amb dues funcions primordials, in-
terconnectades i interdependents. Una és la del coneixement, que es basa en 
l’aprenentatge intel·lectual mitjançant el foment i desenvolupament de la tec-
nologia, la cultura, l’educació, el lideratge, l’emprenedoria i la innovació per a 
la construcció d’economies d’abundància. L’altra és la predistribució, que es 
basa en l’aplicació de la consciència ètica en tots els processos de disseny i cre-
ació d’una economia distributiva per naturalesa en la construcció d’una socie-
tat inclusiva, cohesionada, lliure, resilient, pròspera i sostenible. L’enfocament 
central de la Wise City reposa en la creació de les condicions per l’apodera-
ment d’un ciutadà savi, amb l’aspiració final del benestar compartit per tota la 
ciutadania, sense deixar ningú enrere (veure figura 2).
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Figura 2. Marc conceptual de les Wise Cities

Font: Coll (2018).

En aquest context, els principis rectors d’una Wise City són els valors (o virtuts) 
universals relacionats amb la justícia, la democràcia, la cura del medi natural, la 
bondat, la compassió, la inclusió i l’excel·lència. De fet, un dels grans reptes 
per als planificadors i gestors urbans d’aquest segle serà dissenyar un model 
urbà centrat en l’ésser humà i tenir en compte la idiosincràsia i la trajectòria 
cultural de cada ciutat per tal d’evitar un enfocament “d’una sola mida”. L’ob-
jectiu final d’aquest model hauria de ser la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans, inclòs el compliment de les necessitats bàsiques, la creació d’un en-
torn segur, l’accés a les oportunitats i la recerca de la felicitat.

Aquesta conceptualització no ignora les Smart Cities, sinó que les inclou i les 
transcendeix. De fet, resol les tensions presents en el concepte i el marc intel-
ligent de tecnologia de la ciutat. La sostenibilitat i la intel·ligència ecològica, 
verda o tecnològica són trets que també es troben presents en una ciutat sà-
via, però no són objectius finals: són un mitjà per millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans. El concepte Wise City ens pot ajudar a alinear totes les àrees 
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d’estudi interdisciplinàries que es desenvolupen en el complex ecosistema de 
les ciutats, organitzant una ciència de les ciutats en una direcció o marc comú. 
No hi ha plantejaments més aspiracionals en matèria de desenvolupament que 
la saviesa pràctica, ja que és un mètode per a l’aplicació de la tecnoètica en el 
disseny de polítiques i pràctiques corporatives contextualitzades en el marc de 
la 4RI en un entorn VUCA.

4.3. Predistribució versus redistribució

El concepte Wise Cities gestiona explícitament el disseny i la implementació de 
polítiques predistributives, un concepte clau a l’hora de dissenyar economies 
distributives de forma explícita. Aquestes polítiques estan enfocades a crear 
una prosperitat compartida seguint els principis d’inclusivitat, resiliència i sos-
tenibilitat. En lloc de fomentar la igualtat a partir de polítiques redistributives 
mitjançant efectes imperfectes del mercat o a través del clàssic sistema de re-
collida i transferència d’impostos, la predistribució es centra a dissenyar políti-
ques que intervenen directament en els mercats de capitals i laborals. Aques-
tes polítiques tenen per objectiu reduir la desigualtat dels ingressos davant les 
polítiques que redistribueixen els ingressos després de recollir impostos. El 
nou procés de creació de riquesa en l’economia de l’abundància —cost margi-
nal zero, concentració del valor al disseny del producte o servei i desacobla-
ment demanda i oferta de treball— desactiva el clàssic efecte redistributiu ba-
sat en l’efecte degoteig. Per això es necessiten nous marcs conceptuals que 
facilitin el disseny i l’experimentació de polítiques i pràctiques predistributives.

La renda bàsica universal és un exemple de política predistributiva. Algunes 
ciutats ja estan implementant projectes pilot per provar la viabilitat d’un ingrés 
bàsic universal; es tracta d’un ingrés mensual fix que tots els ciutadans rebrien, 
incondicionalment, independentment de la seva situació social i nivell d’ingres-
sos econòmics. L’argument central és que aquesta renda garantirà la cohesió 
social salvaguardant l’accés als serveis bàsics, eliminarà els costos de transac-
ció al voltant de les burocràcies i fomentarà l’esperit empresarial, la innovació i 
el consum (Coll, 2018).

La xarxa d’ateneus i laboratoris urbans de fabricació, creada a l’entorn del mo-
viment “maker”, és un altre exemple de política i iniciativa predistributiva. El 
moviment Fab Lab es basa en la idea innovadora de reduir les desigualtats soci-
als i mediambientals, ja que permet a gairebé tothom fer gairebé de tot i a tot 
arreu. Els fonaments del moviment creador estan basats en els principis d’in-
clusió, centricitat humana i tecnocultura. L’alta tecnologia és un mitjà per per-
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metre a les poblacions vulnerables crear les seves pròpies oportunitats a tra-
vés de la formació i facilitar als emprenedors basats en necessitats per 
dissenyar, desenvolupar i provar els seus propis prototips en una solució asse-
quible. Barcelona, per exemple, està desenvolupant una xarxa d’ateneus ur-
bans amb aquest model, pensats per afavorir l’emprenedoria i la innovació so-
cial en el marc d’un creixement inclusiu i sostenible.

4.4. La localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Per primera vegada, l’Agenda Global de Desenvolupament, impulsada per les 
Nacions Unides i aprovada el 2015 per més de 150 països, se centra en la soste-
nibilitat com a concepte únic i integrador dels grans reptes globals de la huma-
nitat —socials, sanitaris, educatius, econòmics, industrials, mediambientals, de 
gènere, de pau, psicològics, energètics, i alimentaris— (veure figura 3). L’Agen-
da reflecteix un llenguatge comú i un marc d’acció consensuat per articular i 
coordinar aliances per construir un món millor. Els 17 objectius s’enfoquen en 
cinc aspectes centrals: garantir el benestar inclusiu de totes les persones, la 
protecció dels ecosistemes i la vida natural del planeta, la prosperitat compar-
tida basada en el creixement econòmic i tecnològic inclusiu, garantir la pau i 
fomentar les aliances i la cooperació a escala internacional.

Aquests 17 objectius comprenen 169 indicadors en total com a mesures de mo-
nitoratge i avaluació dels resultats durant els quinze anys de durada de l’Agen-
da. Com a novetats respecte a l’anterior Agenda del mil·lenni, s’incorpora el 
principi d’universalitat al concepte de desenvolupament, incloent el Nord com 
a recipient, agent i principi actiu de l’actuació de l’Agenda. Abasta també un 
enfocament multiactor, emfatitzant la col·laboració publicoprivada de forma 
transversal. També incorpora un enfocament multidimensional de la pobresa, 
un concepte complex i relatiu que s’estructura a l’entorn de l’enfocament de 
les capacitats d’Amartya Sen (Sen, 2000).

A diferència també de l’anterior Agenda, els objectius de sostenibilitat se’ls es-
tan apropiant actors tradicionalment no vinculats a l’Agenda del Desenvolupa-
ment com el sector privat amb ànim de lucre, que vehicula la seva apropiació i 
el disseny de mecanismes d’implementació amb iniciatives com l’UN Global 
Compact. També cal destacar la gran resposta dels actors locals (ciutats i regi-
ons) en l’apropiació i la creació de mecanismes de localització dels ODS, no 
només amb referència a l’objectiu número 11, que explícitament reconeix el rol 
important de les ciutats en la sostenibilitat (“ciutats i comunitats sostenibles”), 
sinó en la transversalització de tota l’Agenda. El concepte Wise Cities no no-
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més s’alinea i encaixa en la conceptualització i implementació de l’Agenda 
2030, sinó que hi aporta un element que l’Agenda no tracta de forma explícita. 
Es tracta de la incorporació de la tecnoètica en la formulació i el disseny de po-
lítiques i iniciatives predistributives, element cabdal en la construcció d’econo-
mies més humanes.

Figura 3. Objectius de Desenvolupament Sostenible0

Font: ONU.

5. Implicacions i oportunitats per a les empreses i l’economia catalanes

El nou paradigma representa la major disrupció des de la primera revolució in-
dustrial. Deixa obsolet el sistema capitalista actual, útil per crear riquesa, però 
incapaç d’interpretar les noves implicacions sistèmiques impulsades per les no-
ves tecnologies exponencials, la consciència emergent del nou consumidor i la 
velocitat i complexitat del canvi. Ens espera un futur incert i aterrador. Però a 
la vegada ens ofereix l’oportunitat i la il·lusió de redefinir l’essència de l’ésser 
humà, la manera com ens organitzem en la vida i el treball, i com creem, gesti-
onem i repartim els recursos i la riquesa per a una societat més pròspera, re-
connectant amb els principis fonamentals de l’economia. Recordem que l’ori-
gen etimològic d’aquest terme, del grec “oikonomos”, es refereix a la gestió i 
administració dels recursos de la llar. Avui dia, amb una economia globalitzada, 
la llar és el planeta.
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Catalunya, un país desenvolupat amb una economia del coneixement de forta 
base industrial i exportadora, juntament amb un sector serveis basat en l’ex-
plotació turística i la marca Barcelona, necessita adoptar una actitud proactiva 
a l’hora no només d’adaptar-se a la 4RI, sinó d’aprofitar les seves oportunitats 
per tal de posicionar-se i diferenciar-se com una economia creativa, avançada i 
capaç de donar resposta als reptes globals i a les necessitats locals. És el mo-
ment de fer el gran salt endavant i posicionar l’economia catalana a l’avant-
guarda del lideratge mundial en desenvolupament tecnològic, innovació soci-
al, atracció i gestió del talent i creixement inclusiu i sostenible. Amb aquest 
objectiu, es planteja un full de ruta que es basa en cinc estratègies d’implemen-
tació, detallades a continuació.

5.1. Tecnologia, sostenibilitat i glocalitat: una economia tricíclica

Desenvolupament d’una economia tricíclica, és a dir, propulsada per tres for-
ces tractores, interrelacionades i interdependents: la tecnologia, la sostenibili-
tat i la glocalitat. Aquests tres eixos són transversals, representen una taxono-
mia basada en la transversalització —via aplicació— de les tres forces a tots 
els sectors. És una manera de transcendir la compartimentalització estratègica 
dels plans econòmics i industrials tradicionals, normalment basada en taxono-
mies “silos” i poc —o gens— connectades entre si, per una estratègia integral.

La tecnologia és un concepte “mitjà”, èticament neutral o amoral, que serveix 
com a eina per aconseguir objectius específics mitjançant la tangibilització de 
les idees en forma de productes o serveis. Davant dels debats i els dilemes 
ètics i morals que comporta la creixent interacció entre persona i tecnologia, 
és indispensable integrar i internalitzar el criteri de sostenibilitat, el creixement 
inclusiu i la innovació social en el disseny de les prioritats i els objectius que 
sostenen les innovacions tecnològiques. Bàsicament per dos objectius con-
crets. Per una banda, per canalitzar i impulsar la innovació tecnològica que re-
alment crea valor compartit per al conjunt d’actors econòmics: els empleats, 
els inversors, els clients, els proveïdors, les comunitats, el govern i el medi am-
bient, principalment. Per altra banda, com a criteri de seguiment i avaluació de 
les iniciatives i pràctiques publicoprivades que se centren únicament i exclusi-
vament a maximitzar el rendiment financer per als accionistes i els “supermà-
nagers” o “superstars”, sense tenir en compte el cost social i mediambiental 
derivat de la seva activitat econòmica. Per tant, la sostenibilitat és una paraula 
“finalitat” que incorpora la societat i el medi ambient al concepte del benefici.
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La glocalitat és un concepte “relacional” que serveix per contextualitzar i iden-
tificar les dinàmiques de comunicació de processos de generació (o destruc-
ció) de valor entre ecosistemes d’innovació. En un món on la creació de riquesa 
i l’atracció de talent es localitza en centres urbans, és rellevant entendre quines 
xarxes i connexions es generen entre ecosistemes d’innovació. Això implica el 
monitoratge dels fluxos globals de comerç internacional, inversió estrangera 
directa, transferència de coneixement, les migracions i el talent, les patents 
tecnològiques, la producció i el subministrament d’energia, entre d’altres, i 
analitzar-los en marcs conceptuals i relacionals sistèmics. Aquest enfocament 
permet dissenyar estratègies de desenvolupament econòmic més eficients, 
àgils i flexibles, que s’enfoquen a l’optimització de processos de generació de 
valor entre diferents ecosistemes urbans i no entre països.

5.2. De l’economia del coneixement a l’economia sàvia

El gran repte per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible és 
aplicar els valors universals a l’economia, tant en el sector privat com en el pú-
blic. La innovació tecnològica està afavorida per un mètode científic basat en 
l’experimentació. La mateixa naturalesa curiosa de l’ésser humà és una força 
tractora de valor incalculable de progrés tecnològic exponencial. Aquest pro-
cés és imparable. Els investigadors i els propietaris del capital financer i els al-
tres factors de producció continuaran experimentant sense descans en una 
espiral vertiginosa de canvi accelerat. Però no es plantegen el seu impacte en 
totes les seves dimensions. La dinàmica del sistema valora el progrés constant, 
eixamplant les fronteres del coneixement, encara que impliqui riscos tan grans 
com la pèrdua de la identitat humana o la fi de la civilització. Aquesta és l’es-
sència de l’economia del coneixement, que ens ha portat a la 4RI. Però la mag-
nitud del canvi, en l’avantsala del nou paradigma, ens condueix a redefinir el 
significat de ser humà i els dilemes ètics i morals que implica.

En aquest context, l’objectiu és canalitzar la tecnologia com a força de progrés 
per construir una economia al servei de totes les persones, del planeta i de la 
vida. Per tornar a connectar amb el propòsit original de l’economia, una ciència 
social, urgeix passar de l’economia del coneixement a l’economia sàvia. Això 
és, incorporar l’aplicació dels criteris d’inclusivitat, cooperació, solidaritat, 
equitat i sostenibilitat (veure figura 2, “Marc conceptual de les Wise Cities”, p. 
13) al procés acumulatiu de coneixement i innovació tecnològica. L’economia 
sàvia integra tecnologia (coneixement) i humanitat (persones). La competitivi-
tat de l’economia catalana del futur passa per aprofitar el tren del canvi tecno-
lògic i potenciar les autèntiques capacitats diferencials humanes. La potencia-
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ció de la creativitat, la vocació de servei, l’empatia, l’experiència, la comunicació 
i la gestió són les competències que marcaran no només el futur de l’economia 
sinó del conjunt de la humanitat.

Per això es proposa la creació d’un clúster de tecnoeconomia humana amb 
l’objectiu de centrar i focalitzar el debat de transició cap al nou paradigma. Es-
pecíficament, aquesta iniciativa pot servir per generar un espai multiactor de 
reflexió intel·lectual enfocat a la l’aplicació pràctica de la tecnoètica en l’econo-
mia, l’empresa i la societat. A més, pot servir com a programa divulgatiu, de 
recerca, formatiu i experimental de referència per a les empreses que necessi-
tin acompanyament en el canvi. La transició al nou paradigma les està obligant 
a reexaminar la seva manera de fer negocis. La introducció de noves tecnologi-
es crea noves maneres de servir les necessitats existents i altera significativa-
ment les cadenes de valor existents de la indústria i el seu impacte en tots els 
actors implicats en el procés creatiu de valor compartit.

Les empreses que operen en el marc de l’economia sàvia tenen la gran oportu-
nitat de construir marques sostenibles i socialment responsables que connec-
ten amb el consumidor conscient i responen a les seves necessitats d’autorea-
lització (Kotler, 2012). Els nous patrons de producció i consum, lligats a 
l’aplicació de noves tecnologies com la intel·ligència artificial, la impressió 3D o 
el blockchain, estan redefinint nous models de negoci d’impacte social. En pa-
ral·lel, la demanda creixent de transparència, compromís i implicació del con-
sumidor proactiu, i els seus nous comportaments de consum modelen noves 
forces de mercat que fan que les empreses adoptin noves maneres de disse-
nyar, mercadejar i distribuir productes i serveis. El clúster pot centralitzar es-
forços i aprofitar sinergies per donar visibilitat a les marques sostenibles amb 
un impacte local i global.

5.3. Disseny organitzacional basat en sistemes de gestió holística d’impacte

L’adaptació al nou paradigma empresarial requereix repensar les organitzaci-
ons. El món empresarial, per tal de maximitzar el valor compartit aprofitant el 
canvi tecnològic, necessita nous softwares de gestió operatius que permetin re-
definir el propòsit, el lideratge humà, l’atracció i la gestió del talent, la formació 
de cultures corporatives adaptables i innovadores, i l’adopció de models de ne-
goci sostenibles. El disseny organitzacional és imprescindible per tal d’apoderar 
el talent, alinear valors personals i empresarials i adoptar un model d’innovació 
oberta que permeti gestionar l’empresa identificant, creant, entregant i captu-
rant valor en tots els processos organitzatius de forma transversal (Coll, 2015).
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Per això calen enfocaments sistèmics i evolutius, centrats en les persones i les 
seves relacions i no en els departaments o àrees operatives. La gestió del valor 
compartit sostenible implica la implementació de sistemes de monitoratge i 
avaluació del rendiment de l’empresa basats en l’impacte holístic en la fase de 
disseny, és a dir, analitzant per endavant les dimensions social, ambiental, 
emocional i econòmica de l’empresa derivades de la seva activitat. La incorpo-
ració d’aquestes mesures ja s’està introduint a la valoració d’empreses i a la in-
versió d’impacte, amb resultats més positius per a aquelles organitzacions ba-
sades en el propòsit i la sostenibilitat. Aquestes són organitzacions que 
redueixen el risc, incrementen el benefici econòmic, atrauen el talent, milloren 
la imatge de marca, augmenten la seva capacitat per innovar i la seva eficièn-
cia5.

En la construcció d’una economia sàvia, la gestió de l’impacte holístic no no-
més s’ubica en el sector privat. També les administracions públiques necessi-
ten liderar el procés incentivant un sistema de mesura basat en el benestar i no 
només en el PIB. Països com el Regne Unit, els EUA, Tailàndia o el Brasil ja es-
tan investigant mesures i indicadors que transcendeixin el PIB i que respon-
guin al propòsit real dels estats que és fomentar el benestar dels seus ciuta-
dans, com ja aplica Bhutan (Coll i Ferràs, 2017).

5.4. Renda Bàsica Universal

El debat actual sobre la idoneïtat i la viabilitat d’implementar una renda bàsica 
universal (RBU) ha entrat de ple en les agendes polítiques arreu del món arran 
de la hipòtesi premonitòria de la pèrdua de llocs de treball a causa de la robo-
tització i l’automatització massiva que provoca la disrupció tecnològica (Frey i 
Osborne, 2013). La coexistència dual entre augments de productivitat i riquesa 
amb els increments de la desigualtat i la congelació salarial —i la corresponent 
pèrdua de capacitat adquisitiva de la majoria dels treballadors— està provo-
cant un fort desequilibri del mercat de treball que repercuteix en l’aprimament 
de la classe mitjana, suport i garant del sistema capitalista i l’estat teòric del 
benestar. Sembla evident, a dia d’avui, que l’opció més suggerida per transicio-
nar d’un sistema basat en el treball a un sistema basat en el benestar sigui la 
implantació d’una RBU (Coll i Ferràs, 2017).

L’única manera de buscar consens entre defensors —els que argumenten que 
l’RBU és l’única solució a la destrucció massiva de llocs de treball— i detractors 
—els que afirmen que una renda així desincentivaria el treball i que seria una 
despesa inassumible per a un estat— és començar per iniciar un procés d’estu-
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di, recerca i experimentació. És necessari testejar mitjançant projectes pilot, 
com els que ja s’estan fent a Finlàndia o Holanda, per exemple, els efectes de 
l’RBU en el treball, la salut, l’equitat, el comportament econòmic i el benestar. 
Les ciutats ofereixen el marc de recerca ideal en polítiques i iniciatives econò-
miques predistributives en forma de laboratoris d’experimentació publicopri-
vada a escala local. A Catalunya, on encara no s’ha plantejat la seva implemen-
tació de forma rigorosa en altes instàncies polítiques i econòmiques, 
representaria un gran salt qualitatiu endavant en la construcció d’una econo-
mia tecnològica, sostenible i glocal de nou paradigma.

5.5. Ocupació vocacional: reciclatge, formació contínua i treball de qualitat

Un dels grans problemes de l’economia és l’atur de llarga durada, que ja és una 
realitat conjuntural sobretot després de la Gran Recessió. Amb la creixent au-
tomatització de llocs de treball i la substitució de la persona per la tecnologia, 
la gran qüestió és què faran les persones després de perdre la feina. Les noves 
feines que sorgiran exigeixen un nivell de formació qualificada molt especialit-
zada entorn de les professions CTEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Mate-
màtiques), a l’abast d’una minoria. Si a més, com apunten alguns experts, arri-
ba el moment de la singularitat, en què les màquines també pensaran i crearan 
tecnologia per si mateixes, podem arribar a un escenari en què les úniques 
feines que caracteritzin els humans siguin les pròpies de les seves habilitats di-
ferencials, sobretot vinculades al sector serveis.

En aquest context és essencial desenvolupar un sistema educatiu basat en la 
formació vocacional en el qual es desenvolupin els talents i habilitats naturals, 
el lideratge basat en l’autoconeixement, el pensament crític i la creativitat apli-
cada al propòsit i al sentit vital. Calen polítiques públiques i iniciatives privades 
de mercat que facilitin i acompanyin processos d’alineació de valors personals i 
professionals per al desenvolupament de treballs de qualitat. Aquestes profes-
sions són més motivadores, creatives i productives, de manera que les organit-
zacions poden beneficiar-se d’aquest impuls alliberador d’energia emprenedo-
ra i innovadora. Aquesta mesura de reinserció laboral està íntimament 
relacionada amb l’educació. Trobar el teu element, com exposa magistralment 
el pedagog Ken Robinson al llibre amb el mateix títol, és alliberar la força de la 
creació al servei de treballs autotèlics que contribueixen a l’autorealització. 
Aquest és un pas clau per dignificar el treball i avançar cap al creixement tecno-
econòmic inclusiu i sostenible del nou paradigma.
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PUBLICOPRIVADA EN EL COMERÇ URBÀ:  

ELS “BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICTS”  
A CATALUNYA
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Abstract

Les ciutats sempre han estat un focus de vitalitat gràcies al poder dels seus espais 
públics per connectar persones, idees, creativitat i, en última instància, prosperitat. 
Molta d’aquesta vitalitat està vinculada al comerç i a l’activitat que es desenvolupa 
com a catalitzador i tractor no només en la venda d’articles i serveis, sinó també en 
el seu vessant social i de construcció de la ciutat. El present estudi pretén analitzar la 
rellevància de la col·laboració publicoprivada en el sector comercial per enfrontar-se 
als nous reptes socioeconòmics i millorar l’atractivitat de les àrees urbanes de Cata-
lunya.

1. Introducció

L’Ajuntament de Barcelona dona suport al Center on PPP in Smart and Sustai-
nable Cities (PPP for Cities), un centre de recerca de l’IESE Business School que 
es dedica a estudiar la col·laboració entre el sector públic i el sector privat en 
l’entorn de les ciutats.

És en el marc d’aquesta col·laboració que es va decidir conjuntament estudiar 
com el sector privat, en el cas del comerç, podia participar activament a les 
polítiques dels eixos comercials. Tractant-se d’un tema tan rellevant es varen 
organitzar unes jornades el 21 i 29 de març de 2017, amb la participació de 
membres de les associacions de comerciants de Barcelona i experts destacats 
en diferents àmbits econòmics i socials.

Durant les jornades titulades “El futur dels eixos comercials: del comerç local al 
desenvolupament econòmic urbà integral”, es va discutir sobre els reptes als 
quals s’enfronta l’economia urbana —entesa de forma àmplia en relació als 
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actors implicats— i, en particular, sobre la implantació de models de governan-
ça que permeten l’autogestió de les zones comercials de la ciutat per fer-les 
més competitives, accessibles i atractives. Les jornades, organitzades per la Di-
recció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona i l’IESE, han comptat amb dos 
tallers d’enfocament pràctic: el primer, enfocat a treballar sobre la transició 
d’eixos comercials a BID (Business Improvement Districts) i analitzar els bene-
ficis de formar-ne part per als diferents actors econòmics i socials de la ciutat. 
El segon taller es va centrar en aspectes més operatius com ara quin ha de ser 
el model de gestió i participació dels BID, o com implicar les grans marques in-
ternacionals en el disseny i creació d’aquests BID.

Les ciutats sempre han estat un focus de vitalitat gràcies al poder dels seus es-
pais públics per connectar persones, idees, creativitat i, en última instància, 
prosperitat. Molta d’aquesta vitalitat està vinculada al comerç i a l’activitat que 
es desenvolupa com a catalitzador i tractor no només en la venda d’articles i 
serveis, sinó també en el seu vessant social i de construcció de la ciutat. Tot i 
aquesta visió més àmplia del paper del comerç en les ciutats, la visió tradicional 
de desenvolupament urbà ha estat més aviat lligada a la distribució espacial 
dels factors de producció tradicionals (espai, força de treball i capital).

D’altra banda, també és cert que aquesta visió tradicional ha estat matisada o 
reformulada per estudis recents. L’evidència i les noves propostes d’anàlisi per 
entendre el comerç urbà es centren en la importància de les possibilitats de 
consum i la disponibilitat d’amenities com a motor del creixement i desenvolu-
pament urbà (Lloyd i Clark, 2001; Clark, Lloyd, Wong, i Jain, 2002; Clark, 2003a; 
Clark, 2003b). En aquest mateix sentit, és fàcil entendre per què el sector pú-
blic i el sector privat han començat a focalitzar els seus esforços en maximitzar 
l’atractivitat de les seves localitzacions per atraure residents, turistes, conven-
cions o consumidors (Florek, Insch i Gnoth, 2006) per millorar la seva competi-
tivitat a través d’una estructura econòmica local flexible, adaptable i diversa 
(Ezmale i Litavniece, 2011). Tant és així que a mesura que les empreses i els indi-
vidus són cada cop més mòbils, el rol que representen les opcions de consum 
augmenta la seva centralitat, convertint-se així en un atribut generador 
d’atractivitat per si mateix (Glaeser, Kolko i Saiz, 2001).

El present estudi pretén analitzar la rellevància de l’atractivitat de les àrees ur-
banes a través de la col·laboració publicoprivada en el sector comercial per en-
frontar-se als nous reptes socioeconòmics presentant les conclusions de les 
jornades i les aportacions dels diferents ponents i persones convidades.
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2. Comerç i atractivitat

Les amenities poden ser definides com a béns lligats a una localització específi-
ca que contribueixen a l’atractivitat de la ciutat. La seva importància per al crei-
xement regional i urbà s’ha analitzat en detall en una literatura ben àmplia (Ro-
sen, 1979; Bruecker, Thisse i Zenou, 1999; Clark, Lloyd, Wong i Jain, 2002) amb 
una clara conclusió: les àrees amb actius atractius (amenities) són especial-
ment atractives per a individus altament formats (Jacobs, 1961; Bruecker, This-
se i Zenou, 1999; Florida, 2008). La concentració d’aquests actius, l’art o la cul-
tura resulten rellevants per explicar el creixement poblacional i el 
desenvolupament de mercats interns i perifèrics (Partridge, Rickman, Ali i Ol-
fert, 2008).

Però, quins són els pilars de l’atractivitat? Es tracta d’una construcció de múlti-
ples facetes composada per aspectes fonamentals de la ciutat com ara l’arqui-
tectura, la infraestructura cultural, el mercat laboral, els serveis públics, el sec-
tor serveis o el comerç urbà. Alguns d’aquests elements són intrínsecs a l’espai, 
mentre altres estan relacionats amb la mida del mercat i d’externalitats especí-
fiques. La proximitat geogràfica a aquests elements augmenta la qualitat de 
vida d’aquestes zones. En aquest sentit, no és estrany afirmar que l’aspecte 
més important d’una ciutat és proveir els individus de la capacitat d’interacció 
social a través d’un major accés a persones —un aspecte essencial per a la inte-
racció entre individuals però també entre agents econòmics— o millor accés a 
oportunitats de consum. Per tant, una ciutat pot ser considerada com un bé 
públic en si mateixa (Andersson i Andersson, 2006).

I quin paper juga exactament el comerç a l’hora de determinar l’atractivitat 
d’una àrea? La Carta Urbana Europea (1992) descriu la ciutat ideal com: “aque-
lla que aconsegueix reconciliar els diversos sectors i activitats que tenen lloc 
(mobilitat, condicions de vida i de treball); que garanteix els drets cívics; que 
garanteix les millors condicions de vida possibles; que reflecteix i respon als 
estils de vida i actituds dels seus habitants; on es té en compte tots aquells que 
viuen, que treballen o comercien, que la visiten, que busquen entreteniment, 
cultura, informació, coneixement o que hi estudien”. Per tant, podem afirmar 
que el comerç és un pilar essencial per definir l’atractivitat de les nostres ciu-
tats?

Històricament, les nacions avançades han experimentat un augment en el 
temps lliure i d’oci. Les dades de diferents països mostren un increment de la 
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renda disponible que es destina al consum de béns i serveis d’oci (Andersson i 
Andersson, 2006). Gràcies a l’augment de la mobilitat dels individus, la deman-
da d’activitats i atributs que augmentin la qualitat de vida dels espais ha anat 
creixent (Clark, 2003a). El comerç i altres serveis de consum es diferencien 
d’aspectes atractius (assets) naturals en el sentit que estan específicament lli-
gats a la situació econòmica de la ciutat i de les seves forces d’aglomeració. 
L’evidència empírica recent mostra que la densitat urbana facilita el consum i 
que ciutats amb “urban amenities” han crescut més ràpid que aquelles ciutats 
amb menor presència d’aquests actius (Glaeser, Kolko i Saiz, 2001).

Com hem comentat, el comerç es comporta com un bé públic semblant a edifi-
cis històrics, parcs o altres atraccions urbanes en termes de contribució a 
l’atractivitat d’una ciutat. El consumidor no necessàriament ha d’adquirir un bé 
o un servei per poder gaudir dels efectes generats per la presència de comerç. 
L’entorn urbà creat per la presència de clústers comercials incentiva la interac-
ció amb l’espai públic, la qual cosa acaba esdevenint un actiu per a la ciutat. 
Aquesta idea del comerç com a forma de bé quasi públic requereix una revisió 
de la teoria clàssica de béns públics. En el marc proposat per Tiebout (1956), 
s’espera que els individus racionals abandonin paulatinament les zones menys 
atractives per traslladar-se a àrees amb major atracció. Els individus “voten 
amb els peus” migrant cap a zones amb atributs més atractius. Perquè un bé 
pugui ser definit com a purament públic, cal que el bé en qüestió sigui consu-
mit sense rivalitat ni exclusió. Aquest no és el cas del comerç en tant que la 
distància (accessibilitat) serveix com a força d’exclusió.

3. Externalitats espacials i localització urbana

Les externalitats espacials estan estretament lligades a l’atractiu dels llocs, i la 
seva influència es reflecteix en diversos mercats, com ara l’immobiliari. La pro-
funditat i amplitud de les comoditats dels consumidors, les oportunitats en el 
mercat laboral i els actius naturals i culturals atrauen les persones a la ciutat o 
regió d’acollida.

En conseqüència, l’augment de la demanda d’espais residencials en aquests 
llocs resulta en preus més alts en el mercat immobiliari (Bruecker, Thisse i Ze-
nou, 1999). Els preus de l’habitatge es veuen afectats principalment per la pro-
ximitat als nodes urbans, on les forces aglomeradores proporcionen diverses 
avantatges a les persones. Per exemple, les àrees densament poblades es rela-
cionen amb un major accés a mercats laborals més grans amb una possible pri-
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ma de salari urbà i una millor combinació del mercat de treball (Glaeser, 1994; 
Helsley i Strange, 1990). Aquest aspecte no només afecta el mercat laboral, 
sinó també gairebé totes les activitats econòmiques que es distribueixen de 
manera sistemàtica a través de l’espai. Les teories sobre la localització en la 
distribució espacial de les activitats econòmiques es remunten a Von Thunen 
(1826). Els costos de transport (depenent de la distància al mercat central) es 
proposen com el principal determinant de com es distribueixen les activitats 
econòmiques amb intensitat d’interacció variable a través de l’espai, cosa que 
s’acaba traduint en preus de venda i lloguer diferents. Les teories de mida i 
densitat per a zones urbanes han estat desenvolupades per diversos teòrics de 
la localització seguint aquesta idea essencial (Christaller, 1933; Alonso, 1964).

La proximitat amb el mercat central i la densitat econòmica resultant són com-
ponents importants de l’atractiu d’una zona. No obstant això, la identificació 
precisa d’allò que fa atractiu un lloc és una tasca bastant complexa. Alguns 
dels actius atractius d’un lloc es refereixen a actius naturals, com ara espais 
oberts, parcs i zones verdes, bosc urbà, terres de cultiu o d’aigua, que contri-
bueixen a la prima d’ubicació que es reflecteix en els preus de l’habitatge 
(Irwin, 2002). La bibliografia anterior argumenta que l’heterogeneïtat espacial 
dels preus de l’habitatge —almenys en certa mesura— es pot explicar per 
aquest tipus de “serveis espacials oberts” locals (Cho, Poudyal i Roberts, 
2008). Tanmateix, la majoria dels serveis que no són intrínsecs a les ubicacions 
són els productes de les forces aglomeradores i la densitat a l’espai. L’aglome-
ració de serveis (i béns) públics i privats es reconeix com un dels determinants 
més importants de la variació dels preus de l’habitatge a les ciutats i als països 
(Dubin i Sung, 1987; Andersson, Shyr i Fu, 2010).

Des de la perspectiva de les llars i dels consumidors individuals, hi ha diversos 
guanys associats a forces aglomeradores que també es relacionen amb la im-
portància dels actius urbans per guanyar atractivitat. Rivera-Batiz (1988) asse-
nyala que una major varietat en els béns locals i de consum influeix substancial-
ment en la utilitat de les famílies. És precisament en aquest espai on el comerç 
juga un paper cabdal.

4. Futur i reptes del comerç urbà

Tot i la importància del comerç urbà comentada fins ara, aquest no es troba 
exempt de reptes de futur, bàsicament relacionats amb dos grans tendències: 
la tecnologia i el nou consumidor.
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Segons les darreres dades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (2018), la facturació del comerç electrònic a Espanya va augmentar en 
el segon trimestre de 2017 un 23,4% interanual fins assolir els 7.338,1 milions 
d’euros. Els sectors d’activitat amb majors ingressos han estat les agències de 
viatges i operadors turístics, amb el 14,4% de la facturació total; el transport 
aeri, amb el 11,9% i l’equipament per a la persona, en tercer lloc, amb el 5,4%.

Gran part de la literatura existent s’ha centrat en estudiar la relació entre el 
comerç online i el comerç físic. En adoptar un marc analític de competició, 
aquesta bibliografia ha destacat que el comerç online i el comerç físic són subs-
tituts, amb un grau de substitució en funció de les característiques demogràfi-
ques locals, tipus de producte i proximitat a les ubicacions del comerç físic.

A més, el comerç urbà també s’enfronta a altres reptes derivats de les noves 
tecnologies. Aquests reptes inclouen aspectes com la intel·ligència artificial, el 
Big Data, la realitat virtual, la impressió 3D o el vehicle autònom. Totes aques-
tes tecnologies tenen la possibilitat de canviar radicalment el panorama de la 
compra minorista.

Pel que fa a la segona gran tendència relacionada amb el futur del comerç, hi 
trobem el nou consumidor. Un nou consumidor que té un nom: Millenial. No-
més a Espanya, aquest grup de consumidors representa més de 10 milions de 
persones (aquelles entre 15 i 35 anys). Per aquests nous consumidors, la com-
pra online ofereix una selecció més àmplia, millors preus i ofereix més informa-
ció així com la possibilitat de comparar.

La intersecció entre les dues grans tendències és la tempesta perfecta contra 
el comerç urbà: què passarà en un món on puguem tenir accés a les botigues a 
través d’unes ulleres de realitat virtual? Per què m’hauria de desplaçar per visi-
tar un espai comercial durant un horari determinat si puc comprar des de casa 
a l’hora que vulgui? Què és el que m’animarà a moure’m de casa i visitar el co-
merç urbà?

5. El futur del comerç urbà i l’experiència de compra

Bàsicament l’experiència de compra. Només si el comerç urbà ofereix quelcom 
que el consumidor no pugui trobar o experimentar a través de la compra on-
line o amb realitat virtual podrà atraure els clients.

001-292 ponenciasEIX4.indd   250 24/07/2018   10:08:56



251

Carlos Carrasco Farré

De fet, aquesta estratègia no és nova. Apple té una xarxa de punts de venda 
mundials on ofereix els seus productes a través d’una filosofia particular: ven-
dre experiències, no productes. Apple explota més de 500 punts de venda ar-
reu del món que emfatitzen experiències úniques, a més de l’oportunitat de 
comprar els seus productes. Com afirma Angela Ahrendts, vicepresidenta sèni-
or de vendes d’Apple: “En el cor de cada Apple Store hi ha el desig d’educar i 
inspirar les comunitats que servim”. De fet, si ens fixem en les vendes per me-
tre quadrat —considerares com un indicador de l’èxit comercial— proporcio-
nades per eMarkter (2017), l’empresa número 1 en vendes per metre quadrat 
del món és Apple.

Per tant, si el comerç urbà vol sobreviure en un entorn cada cop més competi-
tiu, cal que evolucioni. Cal que passi de la venda tradicional o la venda especia-
litzada cap a nous estadis. Alguns comerços o associacions d’àrees comercials 
de Barcelona ja han començat a implantar serveis afegits com ara targetes de 
fidelització o actes de dinamització i promoció. Ara bé, cal evolucionar cap a un 
estadi on el que s’ofereixi siguin experiències:

Per exemple, Krafft i Mantrala (2006) destaquen que aquest canvi en el consu-
midor i l’augment de l’interès en l’experiència de compra han canviat el sector 
comercial del segle xxi. Per descomptat hi ha una responsabilitat individual en 
tant que l’experiència pot oferir-se dins del punt de venda a través de la selec-
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ció de productes, els preus, la diversitat d’oferta, la qualitat o el servei. Tot i 
així, si entenem el comerç com un ecosistema que opera en una zona urbana 
específica, també cal prestar atenció a l’experiència externa:

Aquesta experiència externa ve determinada per molts factors on el sector pú-
blic té un rol central que ha d’exercit en col·laboració amb els actors implicats. 
Per exemple, proveir de mixticitat d’usos a distància humana (A). Això significa 
que l’oferta de béns i serves es trobi ben distribuïda al llarg de la ciutat i que els 
ciutadans —potencials consumidors— no hagin de desplaçar-se grans distàn-
cies per trobar allò que estan cercant. Barcelona és, comercialment, una ciutat 
policèntrica. Si bé és cert que té zones comercials més potents que d’altres, en 
general, el comerç està distribuït homogèniament al llarg de la ciutat seguint 
una lògica econòmica. Aquesta lògica gira entorn a dues grans tipologies de 
béns que ofereixen els serveis: els béns quotidians, aquells que consumim molt 
freqüentment, de preus relativament baixos, i després els béns comparats, 
que són aquells que l’import és una mica més elevat, i estem disposats a des-
plaçar-nos fins a una zona específica per poder comparar preus o qualitat.

Això fa que les activitats comercials no es distribueixin homogèniament al llarg 
de la ciutat, sinó que es creïn centres específics d’activitat. I bàsicament, dues 
tipologies de clustering. Una primera és el clustering d’activitats complementà-
ries (per exemple, on hi ha una botiga de roba, es probable que al costat hi 
trobem una botiga de sabates), i després tenim el clustering competitiu. Clus-
tering competitiu podria semblar, a priori, una mica incongruent, en el sentit 
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que és agregació d’activitats que competeixen entre elles. Ara bé, arriba un 
punt que si la massa crítica és prou gran, els beneficis d’aquesta concentració 
en forma d’atracció de gent superen els costos de tenir la competència a prop.

Des del punt de vista del consumidor, les variables clau a l’hora de decidir visi-
tar un centre o un altre, o una àrea comercial, serien la proximitat, però no no-
més la proximitat, sinó també la mida de l’oferta que trobem. Per tant, les zo-
nes comercials no són independents entre elles, importa la proximitat, importa 
la mida, importa la composició comercial... i això ens genera un sistema de 
competició cooperativa, en el sentit que els eixos comercials tenen incentius a 
col·laborar entre ells per generar externalitats positives a la ciutat; però alhora 
també es troben que entre ells competeixen per l’atracció dels consumidors.

Per tant, algunes variables que cal treballar per maximitzar els beneficis del 
comerç urbà serien: la mida de la zona comercial, per exemple a través de la 
reducció de locals buits; i la composició comercial (segons quina tipologia de 
clients estem buscant ens interessarà una zona comercial o una especialització 
més concreta). Com ho podem fer, això? Fomentant la mixticitat d’usos a dis-
tància humana (és important el concepte a distància humana), mixticitat 
d’usos entesa no només com a activitat comercial, sinó també com a gent que 
viu o treballa en aquesta àrea.

D’altra banda, és important el confort i la seguretat (B). És important que pas-
sejar per les zones comercials sigui segur no només des del punt de vista de vi-
olència o carteristes, també segur des del punt de vista d’un vianant. Si un via-
nant ha d’estar pendent del trànsit, de les voreres estretes, etc. no se sentirà 
còmode i la seva experiència se’n veurà ressentida.

En tercer lloc és important tenir estímuls per a la presència i moviment (C). En 
aquest apartat hi podem trobar aspectes que van des de l’organització d’activi-
tats específiques fins a la presència de música, terrasses o mobiliari urbà que 
faciliti una bona experiència a la zona comercial. Per descomptat també és im-
portant el mix comercial que s’hi pugui trobar —des de restauració fins a dife-
rents tipus de productes— o la disminució dels locals buits que degraden l’ex-
periència.

Finalment, és important garantir una bona mobilitat i accés a la zona de com-
pra (D). La millora de l’accessibilitat en el sentit ampli (no només en termes de 
costos de transport, sinó també en facilitat de moviment dins de les àrees co-
mercials). Tenint en compte la importància del comerç, cal remarcar que 
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l’atractivitat no només està basada en la presència de locals comercials actius, 
sinó també en l’accessibilitat a les àrees comercials. Per tant, els beneficis del 
comerç no només són derivats de la utilitat que s’extreu de la compra, també 
dels efectes indirectes d’escala en termes de proximitat al comerç. La presèn-
cia de comerç està determinada primordialment per la mida del mercat en ter-
mes de demanda potencial al seu voltant. Tot i així, el comerç no només ofe-
reix servei als habitants del seu voltant més immediat, sinó que també ofereix 
servei a consumidors desplaçant-se des d’altres zones. Aquesta atracció de 
consumidors d’altres zones (fins i tot a nivell internacional), té un efecte multi-
plicador per a la ciutat, per la qual cosa l’efecte del comerç sobre l’economia 
de la ciutat no és una relació lineal entre l’oferta de comerç i la demanda repre-
sentada pel mercat domèstic. Per tant, des del punt de vista del consumidor, el 
comerç s’estén més enllà de les delimitacions administratives de la ciutat i les 
estratègies d’accessibilitat han d’anar en consonància.

Per tant, entenent com funciona la lògica de les compres, com funciona la lògi-
ca individual a l’hora d’escollir quines àrees comercials visitem i quines no... 
quines són les eines que tenim per actuar i augmentar el número de visitants o 
la qualitat de l’oferta comercial?

6. APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana)

6.1. Definició i implantació a Catalunya

En termes generals, hi ha dos grans grups d’espais comercials que tenen eines 
diferents. El primer és el de propietat unificada, i després hi ha el de propietat 
fragmentada. Un exemple de propietat unificada és qualsevol centre comerci-
al. En contraposició existeixen els eixos comercials tradicionals, que són de 
propietat fragmentada.

Quines són les diferències entre ells? Bàsicament, les podem resumir en tres: 
els espais comercials coordinats tenen un lloguer coordinat, tenen eines per 
determinar qui paga més i qui paga menys de lloguer en aquesta àrea que ells 
controlen; tenen control sobre les noves entrades, no tothom pel fet de poder 
pagar el lloguer pot entrar en el centre comercial, la propietat pot decidir si 
l’interessa que entri o no; i tenen un equip directiu coordinat.
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Font: (Sevtsuk, 2017).

En contraposició, els espais comercials no coordinats són els formats pels ei-
xos comercials tradicionals i àrees comercials que s’agrupen sota una associa-
ció específica. Els lloguers són independents i depenen del propietari del local 
o de l’edifici. Les noves entrades no tenen control, senzillament qui paga en-
tra. I la direcció és fragmentada; pot ser tan fragmentada com usuaris o comer-
ciants hi hagi a la zona, o si hi ha alguna associació de comerciants, pot ser que 
hi hagi certa coordinació d’activitats.

Ara bé, és important destacar que els espais comercials no coordinats són im-
portants, perquè ofereixen beneficis públics que no ofereixen els centres co-
mercials. Per exemple, potencien la creació de riquesa distribuïda: en lloc d’un 
sol actor o propietari captant la majoria dels beneficis de l’activitat comercial, 
aquí això queda més distribuït entre diferents actors. Potencien un espai pú-
blic més democràtic, en el sentit que les decisions dels actors implicats són 
més àmplies i més diverses. I produeixen un espai públic més divers.

Per tant, com mantenim els beneficis dels espais comercials no coordinats i 
capturem beneficis dels espais comercials coordinats? Una molt bona idea és la 
creació de models híbrids. Les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU en 
català, BID en anglès) són un exemple de model híbrid.

Una APEU és una denominació que ja té certa trajectòria a Catalunya i que vol 
ser l’adaptació del model BID internacional, que ja està funcionant a molts paï-
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sos, a la nostra realitat. A la realitat de comerç, de ciutat, urbanística, catalana, 
i en concret, de Barcelona.

A l’Estat espanyol, a la majoria d’eixos comercials, entre un 70 i un 80% dels 
seus pressupostos són ajuts públics. En aquests anys de crisi econòmica, s’ha 
vist com aquests ajuts públics s’han reduït molt, i a més depenen de les dispo-
nibilitats pressupostàries, i de la intenció política de cada administració. Per la 
qual cosa, no es pot comptar sempre amb aquests ajuts públics. I a més, degut 
a un associacionisme relativament dèbil, no tots els beneficiats d’aquestes ac-
tuacions contribueixen (free-riding).

Això dona lloc a una gestió, en bona part degut a una falta pressupostària, 
molt poc professionalitzada, sense formació específica ni molta dedicació de 
temps.

Quina és la resposta a tot això? Les APEUs són la resposta, l’adaptació catalana 
i barcelonina al model BID, un model que porta més de 30 anys funcionant i 
donant una bona resposta allà on s’han aplicat i implementat.

Com el seu nom indica, una APEU és una zona delimitada: un carrer o uns 
quants carrers. Perquè funcioni, és bàsic que els que porten la iniciativa de cre-
ar-la i tirar-la endavant siguin els agents econòmics de l’àrea. I ens referim a 
agents econòmics, no només fem referència al comerç. Quan es parla d’Àrees 
de Promoció Econòmica Urbana, les APEUs volen ser un salt qualitatiu del que 
s’està intentant fer fins ara. No es tracta només de promocionar el comerç, 
sinó de promocionar tota l’activitat econòmica que es fa a les ciutats. El co-
merç és una peça fonamental i el 14% del PIB de la ciutat de Barcelona, però el 
que s’intenta és impulsar tota l’activitat econòmica.

Un cop un grup significatiu diu “tirem endavant aquesta iniciativa”, cal l’auto-
rització de l’Ajuntament. Les APEUs necessiten una autorització pública. Per-
què les APEUs, a diferència dels centres comercials tancats, actuen a l’espai 
públic. I per veure el que poden i no poden fer, és evident que s’ha de contras-
tar la normativa i s’ha de contrastar amb el model de ciutat que té cada Ajunta-
ment. I per això, un cop s’ha fet, es subscriu un conveni APEU-Ajuntament. I en 
aquest conveni figuren, perfectament definides, les tasques de l’Ajuntament 
(que no pot deixar de prestar els serveis de neteja, de seguretat, etc.) i les ac-
tuacions que ha de fer l’APEU, que no poden mai envair les competències pú-
bliques. Es tracta de col·laborar conjuntament perquè ningú no envaeixi les 
competències de l’altre.
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Una característica bàsica n’és la gerència professionalitzada i especialitzada, i 
dedicada a la tasca designada, a portar endavant el pla d’acció que han decidit 
tots els agents econòmics que estan dintre de l’àrea, en un termini de cinc 
anys. Què volem fer, quines són les nostres prioritats, les nostres necessitats 
més peremptòries, i dissenyar un pla específic per aquella zona, per aquella 
àrea. Per això no hi ha dos BIDs iguals al món, perquè cada BID té les seves ne-
cessitats, les seves prioritats, el seu pressupost, la seva situació, etc. Hi ha BIDs 
que tenen pressupostos milionaris, i hi ha BIDs que només posen els llums de 
Nadal. Entre aquests dos models hi ha un amplíssim espectre de BIDs i cadascú 
s’adapta a les seves característiques i al seu pressupost. I aquest pressupost i 
el pla d’acció han d’estar aprovats per l’Ajuntament.

A més, una altra característica definitòria és que tenen una duració limitada, en 
general de cinc anys, i una vegada desenvolupats durant cinc anys, el que es fa 
és decidir si es renova per uns altres cinc anys, o si ja ha complert la seva mis-
sió. I un element clau és que una vegada constituït el BID, tots els agents eco-
nòmics que estan situats a l’APEU han de contribuir obligatòriament al pressu-
post. Tot i així, l’APEU, el BID, és un instrument, no és una finalitat. És un 
instrument que ha resultat operatiu a altres ciutats i països del món, com per 
exemple moltes ciutats alemanyes, que són molt més semblants a les nostres 
ciutats que les ciutats dels Estats Units o del Canadà.

Tot i així, la implantació d’aquest model de col·laboració publicoprivada a Cata-
lunya no està exempta de problemes. Per una banda, l’absència d’un marc le-
gal estable que garanteixi la cooperació i la participació de tots els sectors i 
agents de la zona. El marc de finançament és un marc de finançament volunta-
rista, basat en la llibertat d’associació d’aquells que hi volen pertànyer, però és 
un marc insuficient i massa dependent de les aportacions públiques. Per altra 
banda, en molts casos, l’insuficient finançament comporta que les gerències 
d’aquests centres comercials siguin gerències de baix cost. A continuació, tam-
bé els professionals mal pagats són els que s’han de fer càrrec d’abordar totes 
aquestes estratègies de màrqueting per dinamitzar la zona.

6.2.  Els reptes de la col·laboració publicoprivada en entorns comercials a 
Catalunya

Després de la definició i potencial implantació del model a Catalunya —i espe-
cíficament a Barcelona— el present document es centra en els reptes d’aplica-
ció a la nostra realitat. Bàsicament, podem resumir els reptes en tres grans vèr-
texs: reptes externs, reptes organitzatius i reptes de lideratge.
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Els reptes relacionats amb l’entorn estan lligats als primers apartats d’aquest 
document, especialment la intersecció entre noves tecnologies i un nou consu-
midor. Aquests reptes van des de la capacitat d’oferir una experiència diferen-
ciada per competir amb altres opcions de compra fins a les restriccions legals 
existents actualment. La darrera barrera, la legal, és d’especial importància en 
tant que permet o evita la implantació del model de col·laboració publicopriva-
da. En aquest sentit, és vital el paper dels ajuntaments a l’hora de reclamar els 
canvis legislatius necessaris per a la implantació efectiva del model a Catalu-
nya.

En segon lloc, trobem reptes organitzatius. Com hem comentat abans, les 
grans ciutats catalanes són ciutats policèntriques en termes comercials. Per 
fer-nos-en una idea, Barcelona compta amb més de 65.000 comerços actius, 
més de 2.000 punts de venda de cadenes i franquícies i més de 9.000 locals 
buits (EIXOS Economic Observatory, 2017). Per descomptat, cap d’aquestes xi-
fres es distribueix homogèniament al llarg i ample de la ciutat. La capital catala-
na compta amb moltes realitats diferents en què determinades àrees comerci-
als poden patir els efectes de la desocupació de locals mentre la problemàtica 
d’altres zones estarà més determinada per la presència de cadenes/franquícies 
o de determinades activitats comercials o de restauració. Això fa que ens tro-
bem davant de diverses preguntes relacionades amb el model d’APEU que es 
vol establir: Establirem un sol model? Diversos models? Si és així, quants? Tants 
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com eixos comercials tenim a la ciutat? Qui definirà els models i amb quins cri-
teris? Altres reptes relacionats amb l’organització tenen a veure amb l’evolució 
de les estructures existents cap a nous models organitzatius. Les diferents as-
sociacions tenen formes diferents d’actuar i de pensar, tenen un bagatge i una 
història, tenen diferents objectius i fins i tot poden tenir discrepàncies inter-
nes. Tot això són factors que cal tenir en compte i saber redirigir per garantir 
l’èxit dels projectes pilot i de la futura implantació del model. Finalment, hi ha 
els aspectes financers, molt importants. Com es finançaran els BIDs? Com obli-
guem a participar en el finançament a tots els actors presents a l’àrea comerci-
al? Quines eines legals i operatives tenim per fer-ho? I quin paper ha de jugar 
l’Ajuntament?

Finalment, l’èxit no només dependrà de l’entorn i el marge de maniobra que 
aquest permeti ni de les accions que es puguin dur a terme amb el model i fi-
nançament atorgat. També caldrà tenir en compte el lideratge, no només del 
directiu sinó de l’estructura i composició de la governança. Definir les caracte-
rístiques d’un bon directiu no és fàcil. Es pot ser un excel·lent directiu amb un 
estil de direcció determinat i podem trobar altres directius també excel·lents 
amb estils totalment oposats. Tot i així, hi ha certes característiques que po-
dem començar a apuntar. El llibre Qué hacen los buenos directivos: el reto del 
siglo xxi (Llopis i Ricart, 2012) analitza diferents directius de diversos sectors 
per extreure’n exemples i recomanacions, algunes de les quals hem emprat 
per dotar de contingut l’apartat de reptes de lideratge. La diferència entre Fer-
ran Adrià i el segon o tercer millor cuiner del món és el temps per pensar. El 
Bulli, a diferència d’altres restaurants, només obria uns mesos a l’any i, durant 
aquests mesos, només servia sopars. Tot i així, Ferran Adrià no estava de va-
cances la resta de l’any, si no que estava al seu laboratori amb físics, químics, 
cuiners... Innovant i pensant en una estratègia futura. Per tant, el directiu ha 
de trobar moments per pensar més enllà del dia a dia i no només definir l’estra-
tègia sinó també anar-la adaptant a mesura que l’entorn canvia. Ara bé, amb 
una bona estratègia no n’hi ha prou. Jack Welch (CEO de General Electric entre 
1981 i 2001) en una reunió amb el seu consell d’administració va preguntar que 
com era possible que tenint sistemes molt sofisticats per decidir què calia fer 
en cada moment no eren capaços d’implantar i fer funcionar les solucions. Bà-
sicament per aquesta fórmula:
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La millor estratègia possible (un 10 a la fórmula anterior) amb una nul·la accep-
tació i una mala execució ens dona un resultat de 10. En canvi, si baixem la qua-
litat de la solució estratègica negociant les prioritats i fem que agradi més, po-
dem tenir una estratègia de 8. Si aquests canvis fan que l’acceptació 
s’incrementi a 5 i per l’augment de motivació l’execució puja fins a 5, el resultat 
final és de 200. Per tant, el lideratge i la governança d’aquests models híbrids 
no només ha de ser capaç no de pensar i definir una estratègia que sobre el 
paper queda molt bé. També ha de ser capaç de gestionar l’acceptació interna 
i garantir la seva execució. De la mateixa manera, l’equip directiu ha de tenir 
certa tolerància al risc —en tant que el sector comercial es troba sota pressió 
de molts reptes—, coneixement no només del sector sinó també —i molt es-
pecialment— d’estratègies de canvi, o garantir la seva posició de poder de for-
ma explícita però també implícita teixint complicitats entre els diferents inter-
locutors i actors implicats en la col·laboració publicoprivada.

Tots aquests reptes no són fàcils de superar, però la conjunció entre necessitat 
i capacitat que existeix no només a Barcelona sinó a tot Catalunya, fan que 
l’èxit del model sigui molt més probable que en altres indrets.

7. Conclusions

Quan parlem dels beneficis del comerç acostumem a fer referència a variables 
com la seva contribució al PIB de la ciutat o a la creació d’ocupació que genera 
el comerç. El cert és que les externalitats positives que genera el comerç van 
molt més enllà d’aquestes variables purament econòmiques. En podem trobar 
moltíssimes, la llista pot ser tant llarga com vulguem, però a grans trets podem 
afirmar que el comerç de la ciutat millora la qualitat de vida, genera riquesa lo-
cal, fomenta l’activitat dels vianants al carrer (no només per la seva pròpia acti-
vitat o per moviments relacionats amb el comerç, sinó que la presència del co-
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merç genera altres activitats socials), contribueix a la qualitat de l’espai públic, 
fomenta la inversió en manteniment d’edificis, de carrers, etc., i la creació de 
comunitats socials, més enllà de les pròpiament comercials, beneficia la salut 
pública (en tant que el comerç de proximitat afavoreix que la gent faci les com-
pres a peu, en front d’altres models més basats en el vehicle privat, on un es 
desplaça fins a un centre comercial per fer les compres), i a més ofereix una 
major resistència a les crisis econòmiques.

El comerç urbà però, s’enfronta a diferents reptes. Alguns d’ells derivats de les 
mateixes dinàmiques socioeconòmiques, com ara l’aparició de noves tipologi-
es de consumidors, i altres relacionades amb l’avanç tecnològic. Emperò, la pri-
mera conclusió que hem d’extreure de la situació catalana actual és que tots 
els actors estan d’acord amb que cal fer alguna cosa. Tant les associacions de 
comerciants com el sector públic creuen que explorar la possibilitat d’implan-
tació de models híbrids és una bona idea, per tant, cal centrar-se en aspectes 
més relacionats amb la definició i implantació del model. Els reptes són diver-
sos i van des d’aquells relacionats amb l’entorn, reptes organitzatius i reptes 
relacionats amb el lideratge.

En relació als reptes de l’entorn:

• Cal solucionar o sobrepassar les barreres legals a l’ordenament jurídic.

• Cal estar atents —i adaptar-se— als canvis en el consumidor i l’augment 
de la competència

o Especialment e-commerce i altres noves tecnologies

En relació als reptes organitzatius:

• Cal definir quin model híbrid volem, amb quines característiques i amb 
quins criteris.

• Cal establir un model de finançament clar, explícit, dotat i recurrent.

• Per fer-ho haurem de definir les quotes i el mecanisme de contribució —
obligatori?

Pel que fa als reptes relacionats amb la governança d’aquests models de col·la-
boració publicoprivada:

• Cal definir un nou model de governança i de lideratge.
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• Cal establir les característiques de l’equip directiu tenint en compte la 
zona comercial i el model escollit.

• A més, cal definir estratègies per als projectes pilots: Què volem fer? Per 
què? Com? Quan?

• Avaluar-ho tot.

La col·laboració publicoprivada en l’àmbit comercial català no és subsidiari, és 
senzillament essencial per al comerç de proximitat. La segona qüestió és que 
aquest és un tema estratègic. Fer una APEU no solament consisteix en tenir 
una organització que coordini, l’eix central d’allò que hem après durant les jor-
nades és que necessitem una estratègia conjunta. Aquesta és l’essència de 
confrontar un futur difícil. Necessitem pensar en estratègia.

I estratègia no només és fer un determinat pla, o coordinar unes accions. L’es-
tratègia és aquesta forma d’escollir un futur, la forma d’aconseguir ser dife-
rents, la forma en què cada APEU és diferent una de l’altra. Per tant, no podem 
esperar a tenir unes guies o un model que ens serveixi per a totes les APEU o 
per a totes les seves formes. És molt important tenir present aquesta diferen-
ciació si volem que les APEU siguin realment un instrument que ens ajudi a 
competir millor en un entorn complicat.

Per al desenvolupament d’aquesta estratègia, però sobretot per al seu desple-
gament i per a la seva execució posterior, és tremendament important com es 
defineix la governança d’aquests elements. A més, en el nostre context socio-
polític, tant a Barcelona com a Catalunya, en les fórmules de govern que cal 
crear hem de ser capaços de buscar fórmules de col·laboració publicoprivada. 
Òbviament, la col·laboració sempre és fonamental, però hem vist altres con-
textos econòmics on és molt més la iniciativa privada la que realment coordina 
i governa, encara que després hagi de mantenir relacions amb els ajuntaments 
corresponents. En el nostre cas, si volem posar això en marxa, hem de trobar 
fórmules de govern que incloguin a més stakeholders. D’alguna manera, fins i 
tot la ciutadania ha d’estar representada en les fórmules de govern.

Però més enllà del govern, el que es necessita és un lideratge professional real-
ment potent. Si no tenim aquest lideratge, correm el perill de perdre aquesta 
perspectiva estratègica que, com hem comentat abans, és fonamental. Final-
ment, destacar tres punts clau a mode de conclusió: la urgència del tema —és 
un tema tremendament important per al futur—; és un tema estratègic, i ho 
hem de tenir en compte des d’aquest punt de vista; hem de fer una estratègia 
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conjunta, i per aquesta estratègia conjunta, ens cal un lideratge professional 
potent, acompanyat d’una estructura de govern inclusiva.

Per tant, cal aprofitar l’oportunitat de fer canvis (Conclusió 1) per superar els 
reptes plantejats (Conclusió 2). És important fer-ho perquè el comerç urbà re-
colza l’habitabilitat i la qualitat de vida, recolza i amplia la creació de riquesa 
local, fomenta l’activitat dels vianants al carrer, inclús recolzant i fomentant 
activitats no comercials, contribueix a la qualitat de l’espai públic, fomenta la 
inversió en manteniment i en comunitats, i beneficia la salut pública en tant 
que fomenta l’ús del carrer per part dels vianants. En altres paraules, el comerç 
fa ciutat.
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LOS DETERMINANTES DEL REVPAR 
HOTELERO EN CATALUÑA

Eva Romero, Eduard Barniol
Servei d’Estudis de Banc Sabadell

Resumen

El buen comportamiento del turismo en España y Cataluña se ha traducido en una 
mejora del ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) del sector hote-
lero durante los últimos años. Este estudio busca identificar los principales determi-
nantes detrás del crecimiento del RevPAR en Cataluña y sus factores diferenciales 
con otras zonas de España bajo un enfoque cuantitativo. Los resultados indican que 
la evolución del RevPAR durante los últimos años ha venido explicada tanto por fac-
tores domésticos como internacionales. No obstante, la importancia de ambos com-
ponentes ha sido desigual a lo largo de los años y por zonas geográficas, presentan-
do una importante relación con el peso relativo de las pernoctaciones de turistas 
domésticos y extranjeros. En adelante, se espera una menor contribución del com-
ponente internacional, influido por los efectos del Brexit y la pérdida del turismo 
prestado.

Las opiniones expresadas en este documento pertenecen únicamente a los au-
tores y no reflejan la posición u opinión de Banc Sabadell.

1. Introducción

La actividad turística ha sido uno de los principales motores de crecimiento de 
la economía española y catalana. En los últimos años, el turismo ha crecido por 
encima del conjunto de la economía española y su peso sobre el PIB se ha in-
crementado hasta situarse en el 11,2% en 2016 (10,2% en 2010). Además, se ha 
convertido en una de las actividades clave para la creación de empleo; tras va-
rios años de subida, en 2016 representa el 13% del empleo.

El turismo engloba una amplia variedad de sectores, entre los que destacan las 
actividades relacionadas con la restauración, el transporte de pasajeros, las ac-
tividades culturales, recreativas y deportivas, las agencias de viaje y, entre los 
más representativos, los sectores de alojamiento hotelero y otros alojamien-
tos turísticos.
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Una parte importante de la buena evolución de la actividad turística en España y 
Cataluña se explica por el peso creciente del turismo internacional, que en 2017 
se situó nuevamente en máximos históricos, con la llegada de cerca de 82 millo-
nes de turistas extranjeros en España, 19 millones de los cuales en Cataluña.

En 2017, algo más del 60% de los turistas internacionales que visitaron España y 
Cataluña se alojaron en hoteles. Estos turistas extranjeros alojados en hoteles 
cubrieron alrededor de dos terceras partes de las pernoctaciones hoteleras espa-
ñolas y más del 70% de las realizadas en Cataluña. Por otro lado, las pernoctacio-
nes hoteleras anuales de turistas domésticos en España han crecido desde 2013.

De esta forma, el crecimiento del turismo internacional y la recuperación del 
turismo doméstico han sido factores de apoyo al buen comportamiento de los 
principales indicadores del sector hotelero. Con todo ello, la rentabilidad hote-
lera en España y Cataluña, medida por el ingreso medio diario por habitación 
disponible (RevPAR), se ha situado en niveles récord en 2017.

En este contexto, el presente artículo analiza la importancia de los principales 
determinantes, domésticos e internacionales, detrás de la evolución del Re-
vPAR hotelero en Cataluña y su comparación con otras zonas geográficas en 
España.

El resto del documento está dividido de la siguiente forma. La sección 2 descri-
be la evolución del sector turístico y hotelero en España y Cataluña. La sección 
3 realiza una breve revisión de la literatura académica. La sección 4 describe la 
metodología y los datos utilizados en el análisis econométrico, mientras que la 
sección 5 describe los resultados del modelo. Finalmente, la sección 6 presenta 
las principales conclusiones.

2. Sector turístico y hotelero en España y Cataluña

2.1. Sector turístico

España recibió 82 millones de turistas internacionales en 2017 con lo que, se-
gún las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, se calcula que ya 
habría superado a Estados Unidos como el segundo país con mayor número de 
turistas extranjeros a nivel mundial, únicamente por detrás de Francia, y se ha-
bría consolidado como el segundo país en ingresos por turismo internacional, 
detrás de Estados Unidos. De ellos, un total de 19 millones visitaron Cataluña 
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en 2017, situándola nuevamente como la primera Comunidad Autónoma en lle-
gada de turistas extranjeros (Gráfico 1).

Gráfico 1. Llegadas de turistas internacionales a Cataluña (millones)

Fuentes: IET e INE.

Existen varios factores que explican el buen comportamiento del turismo in-
ternacional en España, especialmente significativo a partir de 2012.

A nivel interno, la reducción de los costes laborales y una mejora de la competi-
tividad vía precios han favorecido la posición relativa de la economía española 
respecto a otros destinos europeos. Además, España lidera el índice de compe-
titividad turística a nivel mundial elaborado por el World Economic Forum, en 
el que destaca por su infraestructura turística y sus recursos culturales.

A nivel externo, la favorable situación económica de las principales economías 
europeas, de donde proceden la mayor parte de los turistas extranjeros que vi-
sitan España y Cataluña, ha sido un importante factor de apoyo. Adicionalmen-
te, la depreciación del euro respecto a la libra esterlina entre mediados de 2013 
y 2015, siendo Reino Unido el principal mercado emisor de turistas extranjeros 
hacia España, y la caída del precio del petróleo entre mediados de 2014 y princi-
pios de 2016, con el consiguiente abaratamiento del coste del transporte, redu-
jeron los costes relativos del turismo. No obstante, más recientemente estos 
dos factores de apoyo han revertido, como mínimo, parte de su recorrido inicial.

Otro factor de respaldo para el crecimiento del turismo internacional ha sido la 
consolidación de España y Cataluña como destinos para los turistas internacio-
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nales que, por motivos de seguridad, dejaron de visitar países como Egipto, 
Túnez y Turquía (Gráfico 2). Este factor se conoce como turismo prestado. En 
este sentido, Turquía fue el sexto país del mundo en número de turistas ex-
tranjeros en 2014, mientras que en 2016 la llegada de turistas había retrocedido 
un 30%. En Egipto el turismo extranjero tuvo incluso una evolución peor con 
una caída del 45% entre 2014 y 2016. La caída en el número de turistas extranje-
ros en Túnez fue del 25% entre 2014 y 2015.

Este efecto ha empezado a revertirse en el transcurso de 2017, período en el 
que se ha observado una rápida recuperación de la llegada de turistas interna-
cionales a estos destinos, aunque en el caso de Túnez la recuperación ya se ini-
ció en 2016. Sin embargo, en una primera fase, la mayor parte de la recupera-
ción de los turistas internacionales ha venido procedente de los países 
geográficamente más cercanos a ellos.

El impacto del turismo prestado sobre el sector no se ha distribuido uniforme-
mente en el conjunto de España. En concreto, aquellas zonas con una oferta 
más parecida a los países afectados, centrada en sol y playa, y con un mayor 
peso del turismo extranjero, como el caso de las islas y el arco mediterráneo, se 
han visto más beneficiadas por el turismo prestado que las zonas de interior.

Gráfico 2: Evolución de las llegadas de turistas internacionales a Egipto y 
Turquía (variación interanual, en %)

Nota: Túnez no se ha incluido en el modelo debido a que los datos obtenidos únicamente cubren hasta 
2016.

Fuentes: Datastream utilizando datos del Instituto de Estadística de Turquía y del Banco 
Central de Egipto.
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Por otro lado, el turismo interno español, después de un período de caída, 
ha registrado crecimientos positivos en los últimos años favorecido por la 
recuperación de la economía doméstica. Así, el número de pernoctaciones 
de turistas domésticos ha crecido en términos anuales desde 2013. En este 
contexto, las Comunidades Autónomas del interior de España, más depen-
dientes del turismo doméstico, se han visto relativamente más beneficia-
das.

2.2. Sector hotelero

En los últimos años, el sector hotelero en España y Cataluña ha registrado un 
incremento continuado de la oferta, de las pernoctaciones y de los indicadores 
de rentabilidad.

Una de las variables que mejor aproxima la rentabilidad del sector es el ingre-
so medio diario por habitación disponible (RevPAR, Revenue Per Available 
Room). Este indicador está formado por dos componentes: la ocupación ho-
telera, medida como el porcentaje de habitaciones ocupadas sobre las dispo-
nibles, y la facturación media diaria por habitación ocupada (ADR, Average 
Daily Rate).

El RevPAR del sector hotelero ha registrado un crecimiento generalizado en 
todas las Comunidades Autónomas entre 2010 y 2017, situándose en 58,7 euros 
para el conjunto de España en 2017, aunque no ha aumentado en la misma pro-
porción en todas las regiones. Cataluña fue la tercera Comunidad Autónoma 
que registró un mayor crecimiento acumulado, solo por detrás de Baleares y 
de Canarias. No obstante, debido al importante peso de estas dos Comunida-
des Autónomas, que representan cerca del 40% de las pernoctaciones hotele-
ras de España, el crecimiento acumulado de Cataluña se situó en línea con el 
del conjunto de España entre 2010 y 2017. En Cataluña, el RevPAR se sitúo en 
los 67,2 euros en 2017, más de un 50% superior a los 43,7 euros registrados en 
2010 (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Evolución del RevPAR en España y Cataluña (euros)

Fuente: INE.

En este sentido, las Comunidades Autónomas con una oferta de sol y playa y 
con un mayor peso del turismo extranjero han registrado un mayor incremen-
to del RevPAR en los últimos años. No obstante, el peso del turismo extranjero 
como factor explicativo del crecimiento del RevPAR ha ido perdiendo impor-
tancia en los últimos años debido al mejor comportamiento relativo de la eco-
nomía española en comparación a los principales países de la Unión Europea 
entre 2015 y 2017. Esta situación contrasta con la peor evolución relativa expe-
rimentada por la economía española entre 2010 y 2013 (Gráfico 4).

Gráfico 4. Crecimiento del RevPAR por Comunidad Autónoma en función del 
peso de las pernoctaciones extranjeras en 2010 (tasa de crecimiento anual 

compuesto, CAGR, en %)
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Nota: No se incluyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Fuente: INE.
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3. Revisión de la literatura

La literatura académica incluye un elevado número de trabajos que analizan 
los factores de la demanda turística a nivel internacional. El artículo de Song y 
Li (2008) es uno de los documentos de referencia, al realizar una comparación 
exhaustiva de los diversos estudios y las metodologías utilizadas en ellos.

También existe una extensa literatura sobre la evolución del turismo interna-
cional en España. El trabajo de González y Moral (1995) analiza la demanda de 
turismo internacional en España, aproximada por su gasto total, y encuentra 
que el nivel de precios es un factor clave para explicar la demanda. Por otro 
lado, el Banco de España (2007) estima los ingresos reales del turismo por par-
te de extranjeros en base a la renta real de los turistas extranjeros y del precio 
relativo del país como destino turístico, concluyendo que la elasticidad de am-
bas variables frente a los ingresos reales es superior a la unidad. En cambio, el 
Banco de España (2017) aproxima las exportaciones reales de servicios turísti-
cos en base a la renta de los países emisores de los turistas, a la competitividad 
vía precios y tipo de cambio y, también, al precio del petróleo. Con este mode-
lo consiguen explicar en torno a dos tercios del crecimiento del turismo en 
2015 y 2016, de modo que el tercio restante responde a factores no incluidos 
como son, entre otros, la conflictividad en áreas geográficas competidoras o la 
adaptación del sector a los nuevos hábitos de consumo digital.

Utilizando variables del sector hotelero, Garín-Muñoz y Amaral (2000) encuen-
tran que las pernoctaciones hoteleras de turistas extranjeros en España se ven 
afectadas por la riqueza per cápita del país de origen, el tipo de cambio y los 
precios relativos. Garín-Muñoz (2007 y 2011) analiza la evolución de las pernoc-
taciones hoteleras de turistas procedentes de Alemania y Reino Unido por Co-
munidad Autónoma y encuentra que la demanda turística es un bien de lujo y 
depende de la riqueza del país de origen, los precios relativos y el coste del 
viaje entre el país de origen y el de destino. En la misma línea, los trabajos de 
Álvarez-Díaz et al. (2015a y 2016) muestran la importancia de los factores eco-
nómicos, como la renta del país de origen y los precios relativos. También se 
destaca la importancia de ciertos eventos, como pueden ser los atentados de 
ETA y del 11-M en España y la inestabilidad política en algunos países árabes de 
la cuenca mediterránea.

El trabajo realizado por Álvarez-Díaz et al. (2015b) estima la evolución del turis-
mo extranjero en España procedente de distintos países. Los resultados indi-
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can que la demanda turística de estos países tiene una elasticidad-renta cerca-
na a la unidad. No obstante, existe una importante diferencia respecto a la 
elasticidad-precio; la demanda de Reino Unido es inelástica respecto al precio, 
mientras que la demanda es elástica al precio para el resto de países.

Centrados en una Comunidad Autónoma, el estudio de Garín-Muñoz y Monte-
ro-Martín (2007) analiza la demanda turística extranjera de Baleares, y Garín-
Muñoz (2004) la de Madrid. Ambos documentos encuentran que la demanda 
presenta una elevada dependencia de la riqueza del país de origen y del coste 
de vida relativo entre el país de origen y el de destino. En la misma línea, Garín-
Muñoz (2006) analiza la demanda para las Islas Canarias y encuentra que pre-
senta una fuerte dependencia, además de las variables descritas anteriormen-
te, del coste del viaje entre el país de origen y destino. En el caso de Cataluña, 
el estudio de Clavería y Datzira (2008) indica que la mejor manera de estimar la 
demanda turística en Cataluña es especificar un modelo trimestral de pernoc-
taciones (en comparación a un modelo mensual o en base a las llegadas de tu-
ristas) y diferenciar entre un modelo de demanda agregada para el número to-
tal de turistas y modelos específicos para cada uno de los países analizados.

No obstante, los trabajos realizados por la literatura académica sobre los de-
terminantes detrás de la rentabilidad hotelera han sido limitados. Un ejemplo 
es el estudio realizado por Zheng (2014) que indica que el aumento de la oferta 
hotelera en Estados Unidos, coincidiendo con el período de crisis entre 2007 y 
2009, ha tenido un efecto negativo sobre el RevPAR. Por el contrario, el inte-
rés por los determinantes de la rentabilidad hotelera ha ganado importancia 
fuera del ámbito académico. En este sentido, destacan los modelos de estima-
ción de RevPAR desarrollados por consultoras o bancos de inversión.

4. Metodología y datos

4.1. Descripción de las zonas geográficas

El análisis econométrico se centra en los factores detrás de la evolución del Re-
vPAR hotelero en Cataluña y lo compara con otras cinco zonas geográficas de 
España con características diferenciadas entre ellas. Por un lado, el estudio se-
para tres zonas geográficas que se enmarcan en el perímetro de sus respectivas 
Comunidades Autónomas: Baleares, Canarias y Madrid. Las dos zonas restantes 
son “Costa mediterránea”, que incluye Comunidad Valenciana, Murcia y Andalu-
cía, e “Interior y norte”, que cubre el resto del territorio español (Figura 1).
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Figura 1. Provincias agrupadas por zona geográfica

Fuente: Elaboración propia.

La separación entre las zonas geográficas se ha basado en distintos criterios: 
(i) la característica principal de su oferta turística (ciudad, sol y playa o inte-
rior); (ii) el peso del turismo extranjero en base al porcentaje de sus pernocta-
ciones hoteleras y (iii) el nivel de estacionalidad, valorado como el porcentaje 
de pernoctaciones hoteleras realizadas entre los meses de junio y septiembre. 
La Tabla 1 muestra las características de estas variables para las distintas zonas 
geográficas incluidas en el modelo.

Tabla 1. Descripción de las características del turismo en las zonas 
geográficas de análisis del modelo, 2017

Zona geográfica Principal oferta 
turística

Pernoctaciones 
extranjeras
(% del total)

Pernoctaciones 
entre jun-sep (% 

del total)

Cataluña Sol y playa, ciudad 71% 54%

Baleares Sol y playa 91% 68%

Canarias Sol y playa 89% 36%

Madrid Ciudad 55% 35%

Costa mediterránea Sol y playa, ciudad 52% 47%

Interior y norte Interior y ciudad 23% 46%

Fuente: INE.
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En el caso de Cataluña, la mayoría de la oferta turística se concentra tanto en la 
costa (turismo de sol y playa) como en la ciudad de Barcelona. En este sentido, 
Barcelona y los destinos de costa registraron más del 90% de las pernoctacio-
nes hoteleras de Cataluña en 2017.

El resto de zonas incluidas en el modelo presentan las siguientes característi-
cas:

• Baleares y Canarias son las Comunidades Autónomas con mayor impor-
tancia relativa del turismo extranjero y del de sol y playa. La principal di-
ferencia entre las dos reside en su nivel de estacionalidad. Así, Baleares 
es la Comunidad Autónoma que presenta un patrón más estacional y 
concentra un mayor porcentaje de sus pernoctaciones hoteleras durante 
el período de verano, mientras que en Canarias, por las características 
climáticas de la zona, las pernoctaciones de los turistas se reparten de 
forma más proporcional en el conjunto del año.

• Madrid es la Comunidad Autónoma en la que el peso de pernoctaciones 
entre junio y septiembre es menor, en parte explicado porque es la zona 
en la que el turismo de negocios concentra un mayor porcentaje. Por 
otro lado, el peso del turismo extranjero es menor que en Cataluña.

• La “Costa mediterránea” presenta unas características similares a Cata-
luña en cuanto a la oferta turística y, aunque no disponga de una ciudad 
con la capacidad de atracción de turismo internacional como es Barcelo-
na, dispone de una oferta diversificada entre sol y playa y destinos urba-
nos. No obstante, el peso del turismo extranjero en las Comunidades Au-
tónomas incluidas en la zona de “Costa mediterránea” se sitúa por 
debajo del de Cataluña.

• La zona de “Interior y norte” agrupa una amplia variedad de Comunida-
des Autónomas en las que el turismo nacional concentra un importante 
peso. Así, en ninguna de las Comunidades Autónomas de la región, las 
pernoctaciones hoteleras extranjeras superaron el 50% del total en 2017 
y, con la excepción del País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta, todas 
situaron este porcentaje por debajo del 25%.

Considerando los datos disponibles, se ha elegido una metodología de datos 
de panel con el fin de poder estimar conjuntamente el modelo de RevPAR para 
cada una de las zonas geográficas, explotando aquellas características comu-
nes entre regiones a la vez que siendo flexibles al estimar algunos de los coefi-
cientes de forma diferenciada por zona e incluyendo variables idiosincrásicas.
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4.2. Descripción de la muestra

Las variables incluidas en el modelo pretenden explicar la contribución de la 
demanda doméstica, la demanda internacional y el componente de la inflación 
de precios en la evolución del RevPAR hotelero. Para ello, se tiene en cuenta el 
crecimiento de la economía española y el de los principales países de origen 
del turismo internacional de cada región, una variable que recoge la evolución 
de la inestabilidad política en los países competidores de España y otra que 
tiene en cuenta la dinámica de los precios de la economía doméstica.

Como factor para caracterizar la evolución del turismo doméstico español se 
recoge la dinámica del PIB de España. En particular, el modelo captura de for-
ma diferenciada el efecto del PIB de España sobre cada región, puesto que la 
contribución del turismo doméstico en cada zona, medida por su peso en el 
total de las pernoctaciones, es significativamente distinta, tal y como se obser-
va en la Tabla 1.

Por otro lado, el modelo incluye la variable de la inflación subyacente de Espa-
ña como indicador de la evolución de los precios de la economía española, que 
afecta por igual a todas las zonas geográficas. Una evolución positiva de los 
precios recogidos en el índice subyacente debería ser un factor de apoyo a los 
precios del sector turístico y al RevPAR hotelero. En este sentido, la evolución 
de los precios del sector turístico español ha mantenido una relación positiva 
con la inflación subyacente.

El motivo por el que se ha optado por utilizar el índice subyacente en lugar del 
general es que el índice general está afectado por los precios de la energía. Así, 
una evolución negativa de los precios de la energía, y en particular del precio 
del petróleo, como la observada entre mediados de 2014 y principios de 2016, 
debería traducirse en un abaratamiento del coste del transporte y en un efecto 
positivo en el turismo y en el RevPAR hotelero, provocando el efecto contrario 
al descrito anteriormente.

En la literatura, una de las variables que se acostumbra a utilizar para capturar 
la competitividad vía precios es el crecimiento del índice de precios de los prin-
cipales países de origen de los turistas extranjeros relativo a la evolución de los 
precios del país de destino. Sin embargo, dado que el objetivo de estudio del 
presente artículo es el RevPAR, una variable nominal, en lugar de una variable 
real de volumen como son el número de llegadas o de pernoctaciones de los 
turistas, la variable de precio relativo podría capturar un efecto contrario al 
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que inicialmente se pretende, por lo que se ha descartado como posible deter-
minante en el modelo.

Como factores internacionales, el modelo incluye la variable de PIB internacio-
nal, que se construye en base al crecimiento de los cuatro países extranjeros 
con mayor número de pernoctaciones hoteleras en España. Acorde con los da-
tos disponibles referentes a 2016, estos son Reino Unido, Alemania, Francia e 
Italia (Tabla 2).

Considerando los turistas domésticos y los procedentes de estos cuatro países 
se recoge cerca del 75% de las pernoctaciones hoteleras de España según da-
tos del 2016, y del 65% de las de Cataluña. Según los datos publicados de forma 
preliminar para 2017 para el conjunto de España, esta proporción se mantiene 
en un nivel similar.

Tabla 2. Peso de los países recogidos en la variable de PIB internacional 
respecto al total de pernoctaciones de turistas extranjeros, por zona 

geográfica, 2016

Zona geográfica/ 
País origen

Reino Unido Alemania Francia Italia Otros

Cataluña 15,7% 9,4% 17,1% 5,4% 52,5%

Baleares 29,1% 39,9% 4,5% 4,0% 22,5%

Canarias 33,2% 29,4% 4,8% 2,7% 29,9%

Costa mediterránea 32,6% 11,3% 8,6% 4,3% 43,2%

Madrid 7,6% 5,6% 6,6% 7,4% 72,8%

Interior y norte 9,8% 9,2% 16,5% 7,1% 57,3%

Total España 26,5% 22,8% 8,2% 4,3% 38,1%

Fuente: INE.

La variable de PIB internacional se construye en base a los datos de PIB reales 
en euros de los principales países de origen de los turistas extranjeros, ponde-
rando en cada caso según el peso de cada país de origen:
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Donde i es un índice que recorre las distintas zonas geográficas, t es la variable 
temporal (trimestral) y  es el peso de las pernoctaciones realizadas en 
2016 por los turistas de cada país en la zona geográfica i, relativo al total de las 
pernoctaciones de los turistas de estos cuatro países.

De esta forma se pretende capturar la idiosincrasia de la demanda extranje-
ra de forma separada en cada región, dando la relevancia correspondiente 
a la situación económica internacional acorde con la importancia del turis-
mo extranjero en cada zona. Esta variable no se incluye en la zona de “Inte-
rior y norte” debido al menor peso del turismo extranjero en esta región 
(Tabla 1).

Por su impacto tanto en el turismo nacional como internacional, se ha aña-
dido una variable que captura la dinámica del turismo en dos de los principa-
les países competidores de España: Egipto y Turquía. La información de Tú-
nez no se ha incluido en el modelo porque los datos obtenidos por los 
autores únicamente cubren hasta 2016. La variable que se crea es el índice 
de fortaleza de la competencia, que recoge la evolución del número de per-
noctaciones de turistas en Egipto y Turquía, de forma que una caída de las 
pernoctaciones en estos países debería afectar positivamente al turismo en 
España. De esta forma, esta variable pretende capturar el efecto del turis-
mo prestado. No obstante, este índice únicamente se ha incluido en aque-
llas regiones de España con una oferta turística de “sol y playa”, parecida a 
los países afectados. Por esta razón se excluyen Madrid y la zona de “Inte-
rior y norte”.

Adicionalmente a las variables comentadas anteriormente, el modelo también 
incluye una variable que captura el efecto calendario de Semana Santa. Ade-
más, se recogen efectos fijos a nivel de región. Por último, también se incorpo-
ra un componente autorregresivo de la propia variable dependiente.

En resumen, las variables explicativas recogidas en el modelo para cada una de 
las regiones son ligeramente distintas y se detallan a continuación (Tabla 3). 
Las fuentes de cada una de las variables utilizadas en el modelo se detallan en 
el Anexo del documento.
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Tabla 3: Variables utilizadas en el modelo por región geográfica

Variable/Zona 
geográfica

Cataluña Baleares Canarias Costa 
med.

Madrid Interior y 
norte

Componente 
autorregresivo

X X X X X X

PIB real de España X X X X X X

Inflación 
subyacente

X X X X X X

PIB internacional X X X X X

Fortaleza de la 
competencia

X X X X

Efecto Semana 
Santa

X X X X X X

Efecto fijo por zona 
geográfica

X X X X X X

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la variable dependiente, el RevPAR hotelero, en aquellas regiones 
que incluyen más de una Comunidad Autónoma se calcula en base al RevPAR 
de cada Comunidad Autónoma ponderado por el número de habitaciones dis-
ponibles (y, anteriormente a 2015, debido a la falta de datos, por el número de 
plazas disponibles). Además, la variable se trata corrigiendo outliers que co-
rresponden a eventos puntuales en alguna de las regiones. Por ejemplo, la di-
námica interanual del RevPAR en Cataluña en los meses de febrero y marzo se 
ve significativamente afectada por el Mobile World Congress. En el caso de 
que este congreso cambie de mes de un año al otro, se ajusta el RevPAR de 
ambos meses con el fin de eliminar valores erráticos en la variable dependien-
te. El Gráfico 5 describe la evolución del RevPAR por zona geográfica.
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Gráfico 5. Evolución del RevPAR por zona geográfica (variación interanual 
de la media móvil simple 12 meses, en %)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

La muestra de análisis con datos mensuales empieza en enero de 2008 (cuan-
do se inicia la serie histórica de la variable dependiente) y cubre hasta septiem-
bre de 2017. El cuarto trimestre de 2017 no se tiene en cuenta en el análisis con 
el fin de excluir cualquier posible efecto temporal que los eventos políticos en 
Cataluña hayan podido provocar en el RevPAR hotelero. Finalmente, las varia-
bles independientes se introducen en el modelo en tasas de crecimiento inte-
ranuales, mientras que a la variable dependiente se le aplica una transforma-
ción logarítmica y se introduce en el modelo en diferencias interanuales. Con 
ello, juntamente con el componente autorregresivo de la ecuación, el período 
de análisis se ha reducido entre el segundo trimestre de 2009 y el tercer tri-
mestre de 2017.

5. Resultados de la estimación

Una vez definidos los distintos determinantes a considerar se estima un mode-
lo de datos de panel y efectos fijos. Los resultados econométricos obtenidos 
se resumen en la Tabla 4.
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Tabla 4. Resultados del modelo estimado sobre el crecimiento del RevPAR 
hotelero por zona geográfica

Variable/Zona 
geográfica

Cataluña Baleares Canarias Costa 
med.

Madrid Interior y 
norte

Componente 
autorregresivo

0,362 ***
(0,000)

PIB real de 
España

0,011***
(0,000)

0,008***
(0,000)

0,008***
(0,000)

0,013***
(0,000)

0,019***
(0,000)

0,018***
(0,000)

Inflación 
subyacente

0,009*
(0,008)

PIB internacional 0,004***
(0,012)

0,004***
(0,001)

0,003***
(0,012)

0,001
(0,202)

0,010***
(0,000)

-

Fortaleza de la 
competencia

-0,0004**
(0,012)

- -

Efecto Semana 
Santa

0,056***
(0,000)

R2 = 0,66 Estadístico F (p-valor) 
= 0,000

Hausman (p-valor) = 0,036

R2 ajustado = 0,65 Estadístico Chow F 
(p-valor) de efectos 

fijos = 0,003

Wooldridge test (p-valor) = 0,75

Nota: Coeficiente del modelo donde ***, ** y * indican significatividad al 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
En el paréntesis se indica el p-valor del contraste t de significatividad.

Fuente: Elaboración propia.

Todas las variables incluidas en el modelo son significativas estadísticamente y 
tienen el signo esperado. La excepción es el PIB internacional para la “Costa 
mediterránea” que no resulta significativo; no obstante, en el caso de estimar 
el modelo mediante errores estándar robustos la variable sí que sería estadísti-
camente significativa. Puesto que el peso del turismo extranjero en “Costa me-
diterránea” es parecido al de otras áreas como Madrid, donde la variable de 
PIB internacional sí es significativa, se ha conservado esta variable con el fin de 
homogeneizar la selección.

En la tabla anterior también se recogen los principales resultados estadísticos 
de los distintos tests realizados con respecto a la significatividad de la regre-
sión, a la elección de un modelo de efectos fijos, a la significatividad de los 
efectos fijos y al contraste de existencia de correlación serial.
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Como se puede observar en los resultados, la dinámica del ingreso medio por 
habitación disponible depende positivamente del PIB de España, como varia-
ble de demanda doméstica, y del PIB internacional, como variable de demanda 
extranjera. Además, también depende positivamente de la evolución de los 
precios de la economía española. Por el contrario, depende negativamente de 
la fortaleza de la competencia, tal y como es esperable desde un punto de vis-
ta económico. Por último, el efecto de la Semana Santa tiene un impacto posi-
tivo debido al aumento del flujo turístico que se realiza en ese período.

Con respecto a los coeficientes estimados, existe cierta disparidad entre zonas 
geográficas. Respecto al determinante de la demanda doméstica, el PIB de Es-
paña, los coeficientes estimados tienen una importante relación con la propor-
ción de pernoctaciones de turistas domésticos en cada zona.

De esta forma, Baleares y Canarias presentan el menor coeficiente, seguidas 
de Cataluña, siendo el resultado consistente con la menor proporción de las 
pernoctaciones domésticas en estas regiones en comparación con el resto de 
las zonas en las que se incluye la variable. En el otro extremo, el coeficiente 
estimado en “Interior y norte” es significativamente mayor al de Cataluña, as-
pecto coherente con el hecho de que el peso de las pernoctaciones hoteleras 
de turistas domésticos en esta zona es superior al 75%. En la zona de la “Costa 
mediterránea”, donde el peso de las pernoctaciones de turistas españoles es 
cercano al 50%, el coeficiente se sitúa, como el peso de las pernoctaciones do-
mésticas, en un término medio entre Cataluña e “Interior y norte”. En el caso 
de Madrid, aunque el peso del turismo doméstico es parecido al de la “Costa 
mediterránea”, se estima un coeficiente en línea con el de “Interior y norte”. 
Este mayor impacto vendría explicado por su función de capitalidad y su mayor 
relación con la actividad empresarial, tesis que es consistente con el mayor 
peso del turismo de negocios, tanto para los turistas domésticos como inter-
nacionales, en comparación con el resto de zonas.

Por lo que se refiere a la demanda internacional explicada por el PIB de los 
principales países de origen, este factor tendría en Cataluña un efecto pareci-
do al de Baleares y Canarias. Estas tres zonas geográficas son las que presen-
tan un mayor porcentaje de pernoctaciones de extranjeros. En el caso de Ma-
drid, donde el turismo está más alineado con la dinámica de la actividad 
empresarial, presenta un mayor coeficiente, superior en este caso al que co-
rrespondería al peso del turismo extranjero en la Comunidad Autónoma. Por el 
contrario, si se incluyera en el mismo modelo la variable de PIB internacional 
para “Interior y norte” no sería significativa desde el punto de vista estadísti-
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co. Esta situación viene explicada por el menor peso relativo de las pernocta-
ciones extranjeras en la región. En el Gráfico 6 se estima la contribución al cre-
cimiento del RevPAR de Cataluña de tres componentes: el PIB de España, la 
inflación subyacente y el componente internacional, que recoge el efecto con-
junto del PIB internacional y la variable de fortaleza de la competencia.

Gráfico 6. Contribuciones estimadas de los distintos componentes al 
crecimiento del RevPAR hotelero en Cataluña
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Nota: La contribución del componente autorregresivo, los efectos fijos de zona y la variable de 
Semana Santa se han distribuido proporcionalmente al peso del PIB de España, la inflación subyacente 
y el componente internacional.

Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico 6, que cubre el período entre 2010 y septiembre de 2017, se pue-
den observar cuatro períodos diferenciados entre ellos. El primero, entre 2010 
y mediados de 2011, en el que el PIB de España, la inflación subyacente y el 
componente internacional contribuyen positivamente al crecimiento del Re-
vPAR de Cataluña. Este período también coincide con una época de crecimien-
to de las pernoctaciones hoteleras de turistas domésticos e internacionales.

Un segundo período, entre mediados de 2011 y principios de 2014, en el que se 
observa un comportamiento diferencial entre la contribución negativa del 
componente doméstico (PIB de España) y la aportación positiva del compo-
nente internacional y la inflación subyacente. En este período, las pernoctacio-
nes domésticas se reducen de forma significativa, en contraste con las pernoc-
taciones internacionales, que continúan mostrando un dinamismo positivo. De 
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esta forma, el crecimiento del RevPAR se situó en terreno negativo en Madrid, 
“Interior y norte” y, en menor medida, en la “Costa mediterránea”, siendo la 
caída del RevPAR de Madrid similar a la de “Interior y norte”, situación que 
pone de relieve el efecto de capitalidad de Madrid y su peso sobre el turismo 
de negocios. Por el contrario, el RevPAR de las zonas con mayor peso del turis-
mo internacional, como son Cataluña, Baleares y Canarias, continuó mostran-
do un dinamismo positivo (Gráfico 5).

El tercer período se inicia a principios de 2014, cuando la recuperación econó-
mica en España vuelve a impulsar la contribución del componente del PIB do-
méstico en el RevPAR, mientras que el componente internacional se beneficia 
del crecimiento económico en los principales países de origen, de la deprecia-
ción del euro respecto a la libra esterlina, y, a partir de mediados de 2015, del 
impacto positivo que supone el turismo prestado. Así, la contribución conjunta 
de ambos factores, que va ganando impulso a lo largo del período, se sitúa en 
niveles máximos entre finales de 2014 y la primera mitad de 2016. En particular, 
el 2015 se corresponde con el mayor crecimiento del RevPAR en Cataluña y en 
España de la serie analizada, con un incremento superior al 10% anual.

Finalmente, el último período comienza durante la segunda parte de 2016 y 
abarca hasta el final de la muestra. El PIB en España y la inflación subyacente 
continúan contribuyendo en positivo, mientras que el componente internacio-
nal lo hace ligeramente de forma negativa. Respecto a este período, es impor-
tante matizar que las pernoctaciones hoteleras de turistas extranjeros en Cata-
luña, a pesar de desacelerarse de forma significativa respecto a los elevados 
ritmos de crecimiento del período anterior, no se sitúan en terreno negativo, 
como podría indicar la contribución del componente internacional del RevPAR.

Esta diferencia se puede atribuir a dos factores. El primero es que el impacto 
de la depreciación de la libra y su mayor efecto sobre la variable del PIB inter-
nacional medida en euros se produjo en la segunda mitad de 2016, coincidien-
do con el referéndum del Brexit, meses antes de que se observarse un impacto 
negativo sobre las pernoctaciones de turistas británicos, que únicamente se 
situaron en terreno negativo a partir de la segunda mitad de 2017. Esta diferen-
cia temporal se puede atribuir a que la libra fue el primer activo y el más sensi-
ble en reaccionar tras el referéndum, mientras que el efecto sobre las decisio-
nes de consumo de los británicos fue más tardío en el tiempo. Además, al 
realizarse el análisis exclusivamente sobre los cuatro principales orígenes del 
turismo en España, cualquier impacto sobre Reino Unido tiene un mayor efec-
to sobre la variable del PIB internacional.
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El segundo motivo, como se ha descrito con anterioridad, es que la primera 
fase de recuperación de los turistas extranjeros en los países afectados por los 
conflictos geopolíticos se produce principalmente por el crecimiento de las lle-
gadas de turistas procedentes de los países de origen geográficamente más 
próximos a ellos, que no son los principales emisores de turismo en España. Sin 
embargo, la falta de riqueza de los datos disponibles por los autores ha impedi-
do construir una variable parecida utilizando únicamente los turistas proce-
dentes de los principales orígenes del turismo en España.

No obstante, este resultado indica que si el impacto negativo sobre el consu-
mo de los británicos y la pérdida de apoyo del turismo prestado continúan en 
los próximos meses sería lógico pensar que, en adelante, el componente do-
méstico contribuirá de forma más significativa que el componente internacio-
nal al crecimiento del RevPAR tanto en Cataluña como en España.

6. Conclusiones

El turismo es un sector estratégico para Cataluña y España y su importancia ha 
aumentado en los últimos años. La buena evolución del sector turístico se ha 
traducido en un buen comportamiento del sector hotelero y de su nivel de ren-
tabilidad, medido por el ingreso medio diario por habitación disponible (Re-
vPAR).

El objetivo del estudio ha sido analizar cuantitativamente los distintos determi-
nantes de la favorable evolución del RevPAR en Cataluña y su diferencia con 
otras zonas geográficas de España. El análisis muestra que la evolución del Re-
vPAR en los últimos años se explica tanto por motivos domésticos como por 
factores internacionales.

En este sentido, el presente estudio utiliza el PIB de España como aproxima-
ción a la evolución de la demanda doméstica, el PIB de los principales países de 
origen del turismo en España y la evolución del turismo en los países competi-
dores afectados por motivos geopolíticos como aproximación a la evolución 
de la demanda internacional, y la inflación subyacente de España como aproxi-
mación a la evolución nominal de los precios domésticos. Los resultados mues-
tran que la importancia relativa de los factores domésticos e internacionales 
para explicar la evolución del RevPAR de cada zona geográfica presenta una 
elevada correlación con el peso de las pernoctaciones de turistas domésticos y 
extranjeros en las distintas regiones.
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En concreto, el estudio identifica cuatro períodos diferenciados en la evolución 
del RevPAR en Cataluña. El primero, entre 2010 y mediados de 2011, en el que 
todos los componentes, domésticos e internacionales, contribuyeron positiva-
mente al crecimiento del RevPAR.

El segundo período, entre mediados de 2011 y finales de 2013, en el que la contri-
bución negativa del componente doméstico, afectado por la crisis económica en 
España, se diferencia del buen comportamiento del factor internacional. En este 
período, el crecimiento negativo del RevPAR de aquellas zonas más dependien-
tes del turismo doméstico contrasta con el mejor comportamiento de las zonas 
más dependientes del turismo internacional, como es el caso de Cataluña.

El tercer período se inicia a principios de 2014, cuando la recuperación econó-
mica en España vuelve a impulsar la contribución del componente doméstico y 
el componente internacional también se ve favorecido por la buena evolución 
de los principales países de origen del turismo extranjero y por la compleja si-
tuación geopolítica en países competidores de España. Así, la contribución 
conjunta de ambos factores sitúa el crecimiento anual del RevPAR en niveles 
máximos de la serie analizada, con un incremento superior al 10% en Cataluña y 
en España en 2015.

En el último período, que se inicia durante la segunda parte de 2016 y abarca has-
ta el final de la muestra analizada, el PIB en España y la inflación subyacente con-
tinúan contribuyendo en positivo, mientras que el componente internacional lo 
hace ligeramente de forma negativa. El efecto negativo del componente inter-
nacional está sobreestimado por dos factores; en primer lugar, porque la libra 
fue el activo que más rápido reaccionó tras el referéndum de Reino Unido y, por 
tanto, el deterioro del PIB internacional medido en euros también se produce 
con anterioridad a la caída de las pernoctaciones de los turistas británicos; y, en 
segundo lugar, porque la recuperación de los turistas internacionales en los paí-
ses competidores de España proviene, en una primera fase, de países de origen 
cercanos a ellos y no de los principales países de origen del turismo español.

No obstante, este resultado avanza que si el impacto negativo sobre el consu-
mo de los británicos y la pérdida de apoyo del turismo prestado continúan en 
los próximos meses, el componente doméstico será un mayor factor de apoyo 
al crecimiento futuro del RevPAR que el componente internacional. Por tanto, 
en los próximos trimestres, las regiones con mayor peso del turismo domésti-
co podrían presentar un mayor crecimiento del RevPAR que las que tienen un 
mayor peso del turismo internacional.
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En adelante, el Brexit y la pérdida de impulso del turismo prestado aumentan 
la necesidad de que aquellas zonas más dependientes del turismo extranjero 
aceleren el proceso de diversificación sobre la procedencia de sus turistas y 
apuesten por impulsar los mercados de larga distancia y de mayor potencial de 
crecimiento, así como desestacionalizar su oferta en busca de otros tipos de 
turismo que complementen el de sol y playa y aporten un mayor valor añadido.

Finalmente, en adelante el RevPAR del sector hotelero puede verse amenaza-
do por el aumento de la competencia de las viviendas de uso turístico impulsa-
da por el crecimiento de las plataformas online. Este factor debería tenerse en 
cuenta en futuros estudios.

Anexo

En la Tabla 5 se describe la fuente de las principales variables utilizadas en el 
modelo.

Tabla 5, Fuente de las variables utilizadas

Variable Fuente

RevPAR por Comunidad Autónoma INE

Pernoctaciones por Comunidad Autónoma INE

Número de habitaciones/plazas hoteleras por 
Comunidad Autónoma

INE

PIB real de España Eurostat

Inflación subyacente en España Eurostat

PIB real de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido Eurostat

Fortaleza de la competencia Instituto de Estadística de Turquía y 
Banco Central de Egipto

Fuente: Elaboración propia.
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