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Catalunya és un dels principals motors econòmics 
d’Espanya. Amb una població de 7,6 milions 
d’habitants, la més nombrosa després de la 
d’Andalusia, és la comunitat autònoma que 
més produeix. El seu PIB el 2018 va assolir els 
242 313 milions d’euros, la qual cosa representa una 
cinquena part del total nacional. També és de les més 
riques. El seu PIB per habitant és de 30 769 euros a 
l’any, el quart després de Madrid, País Basc i Navarra, 
respecte d’una mitjana de 25 854 euros per al conjunt 
d’Espanya.

La radiografia del seu mercat laboral també és 
positiva en termes comparatius. La taxa d’atur en 
el segon trimestre del 2019 va ser de l’11,17 %, 
clarament per sota de la mitjana del 14,02 % de les 
comunitats autònomes. Catalunya també destaca 
pel que fa a nombre d’ocupats (3,43 milions, la xifra 
més alta d’Espanya) i a la taxa d’activitat (61,5 %, 
només per darrere de Madrid i Balears). En referència 
a l’estructura del seu teixit econòmic, a Catalunya 
tenen un fort pes el sector turístic, que representa 
el 12 % del seu PIB, i la indústria manufacturera, 

amb un 16 %. La importància de les manufactures 
en l’activitat productiva es correlaciona amb la forta 
vocació exportadora de l’economia catalana, que el 
2018 va vendre a l’exterior mercaderies per un valor de 
71 649 milions d’euros, és a dir, gairebé un 30 % del 
PIB, quan la mitjana d’Espanya és del 24 %.

Aquests indicadors fan palès el caràcter dinàmic de 
l’economia catalana i expliquen clar i ras per què 
Catalunya ha estat en els últims anys una de les 
principals locomotores de l’activitat econòmica a 
Espanya. Així ha estat especialment durant la recent 
fase de recuperació, de manera que en el quinquenni 
2013-2017 el PIB català va créixer sempre més que 
l’espanyol. Aquesta tendència continuada a fer de 
cap tractor del conjunt de l’economia d’Espanya es 
va interrompre en la segona meitat del 2018, quan la 
desacceleració econòmica internacional va començar a 
passar factura a Catalunya, especialment exposada als 
vaivens del comerç exterior pel fort biaix exportador de 
la seva activitat productiva.

Introducció01

Gonzalo Sanchez
President de PwC Espanya
Juliol 2019
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Les estimacions oficials apunten que l’alentiment 
de l’economia catalana es prolongarà durant 2019 i 
2020. La Generalitat preveu per a l’exercici actual un 
creixement del PIB del 2,2 %, mentre que l’any vinent 
es reduirà a l’1,9 %, en línia amb el que s’espera per 
al conjunt d’Espanya o lleugerament per sota. D’acord 
amb aquestes xifres, la demanda interna creixerà poc, 
sobretot per la falta de vigor del consum de les llars. 
També es moderarà el ritme de creació d’ocupació, 
després de diversos anys d’un increment significatiu de 
l’ocupació.

Pel que fa a la demanda externa, la Generalitat 
estima que es mantindrà en entorns positius però 
amb més creixement en les importacions que en 
les exportacions, la qual cosa augmentarà el dèficit 
comercial. Les vendes a l’exterior augmentaran un 
2,8 % el 2019 i un 3,5 % el 2020. Aquestes xifres 
suposen una certa acceleració si es comparen amb 
el to de debilitat que van mantenir les exportacions 
durant el 2018.

Des del punt de vista de l’oferta, la preocupació se 
centra en la producció industrial, que en els primers 
cinc mesos del 2019 va baixar un 0,9 % respecte del 
mateix període del 2018.

En aquest escenari de desacceleració econòmica, a 
PwC entenem que és fonamental conèixer i
difondre l’opinió de les empreses catalanes pel que 
fa als problemes estructurals de l’economia. Aquest 
informe sobre els temes candents de Catalunya recull 
els punts de vista de l’empresariat, amb la convicció 
que la seva aportació ha de servir per promoure un 
debat plural entre els agents econòmics i que ajudarà 
a elaborar propostes constructives per resoldre els 
principals problemes de l’economia de la comunitat 
autònoma i millorar la seva competitivitat.

Amb aquest objectiu hem aconseguit la visió de 
presidents, consellers delegats i d’altres alts directius 
de les grans empreses catalanes. Les opinions i els 
criteris són diversos, i de vegades contradictoris, però 
hi ha un substrat comú de temes de debat que permet 
identificar els principals problemes de l’economia de la 
comunitat autònoma.

Un dels aspectes que més preocupen és la incertesa 
generada pel conflicte polític amb el Govern central. 
Els directius consultats creuen que en el moment 
més calent de l’enfrontament, en l’últim trimestre del 
2017, es van ressentir alguns indicadors, com ara la 
demanda de turisme o de béns de consum, els efectes 
negatius dels quals van ser transitoris. No obstant 
això, sí és palesa l’opinió generalitzada que s’han 
perdut oportunitats d’inversió difícilment recuperables. 
Els representants de l’empresariat també lamenten la 
manca d’iniciativa legislativa de la Generalitat.

Una altra de les assignatures pendents és la de les 
infraestructures. Els directius reclamen un augment de 
la inversió per explotar tot el potencial de
l’economia catalana i destaquen la necessitat de 
completar el Corredor Mediterrani, la infraestructura 
ferroviària que enllaçarà tota la costa mediterrània, des 
d’Algesires fins a Girona, amb França. També proposen 
revisar la concessió de les autopistes per redefinir el 
model actual.

Aquests són alguns dels temes que formen part 
de l’ampli catàleg de desafiaments de l’economia 
catalana. Confiem que aquest informe serveixi per 
generar un debat fructífer sobre la millor manera 
d’afrontar-los, i sentar així les bases perquè Catalunya 
continuï sent allò que sempre ha estat: una societat 
puixant i emprenedora i una de les economies més 
pròsperes d’Europa.

Introducció
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Participants i metodologia02

Aquest document s’ha elaborat 
entre febrer i juliol de 2019, amb les 
aportacions d’un grup de directius de les 
principals empreses catalanes, els quals 
han participat en sessions de treball a la 
seu de PwC a Barcelona i en entrevistes 
personals per abordar els deu temes que 
es tracten en aquest informe.

Les aportacions recollides en les 
sessions de treball i en les entrevistes 
en profunditat han constituït la base 
d’aquest document. Per enriquir les 

qüestions tractades, es va enviar també 
un ampli qüestionari a una mostra 
seleccionada de directius de la qual es 
van obtenir més de 200 respostes. Els 
gràfics que apareixen en aquest informe 
es corresponen amb aquesta enquesta i 
ofereixen informació addicional a la que 
inclou el text.
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Resum executiu03
A l’inici de l’elaboració de l’informe, 
realitzat entre febrer i juliol de 2019, 
la situació econòmica catalana era de 
creixement continu. No obstant això, 
quan es van iniciar les entrevistes als 
empresaris es començava a parlar ja de 
desacceleració de l’economia
mundial i dels seus efectes a Catalunya.
Els experts vaticinen que aquesta fase de 
desacceleració de l’economia catalana 
s’allargarà fins al 2020 i que el creixement 
del PIB aquest exercici serà del 2,1 %, 
mig punt menys que el 2018, mentre que 
l’any vinent baixarà a l’1,8 %.

Tot i que aquestes dades podrien indicar 
la fi del cicle alcista, no podem parlar de 
crisi. En aquest sentit, els responsables 
de les empreses catalanes recorden que 
durant la crisi iniciada el 2008, l’economia 
catalana va reaccionar molt bé, i va 
apostar especialment per l’exportació, 
de manera que ara, tot i que es perceben 

símptomes d’estancament, no hi ha 
motius seriosos per preocupar-s’hi.  Això 
sí, els empresaris pensen que la incertesa 
internacional i la situació política catalana 
tenen conseqüències; entre les quals, 
que la política i l’economia discorrin cada 
vegada més per camins paral·lels que ja 
no convergeixen.

Hi ha una dada que ha generat certa 
inquietud i és que en el quart trimestre 
del 2018, a diferència amb el que 
va succeir en el passat, l’economia 
catalana va créixer dues dècimes per 
sota de l’espanyola. Tot i això, els 
empresaris catalans coincideixen que 
no és degut a una situació econòmica 
pitjor, sinó que és una conseqüència 
de l’exposició mateixa de l’economia 
catalana al comerç exterior. Catalunya és 
la comunitat més exportadora d’Espanya 
(hi ha hagut un rècord d’empreses que 
venen a l’estranger), però aquesta notícia, 
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positiva per si mateixa, també provoca 
que sigui la més afectada directament 
per la desacceleració mundial. Per això, 
els directius entrevistats creuen que 
Catalunya, si la inestabilitat política no ho 
impedeix, continuarà creixent al mateix 
ritme que Espanya, tot i que el Brexit o la 
situació d’Alemanya hagin provocat que, 
de manera puntual, el PIB català hagi 
crescut per sota de l’espanyol.

Un altre motiu d’optimisme per als 
responsables de les grans empreses 
catalanes és que el consum privat 
continua creixent. És de preveure que els 
efectes de la desacceleració de
l’economia mundial acabin traslladant-se 
a la demanda interna, però els directius 
asseguren que l’estratègia exportadora 
de l’economia catalana ha vingut per 
quedar-s’hi.

Els empresaris no es mostren igual 
d’eufòrics quan parlem d’ocupació. El 
mercat laboral català segueix sense 
recuperar un terç de l’ocupació que es va 
destruir amb la crisi. Els grans directius 
coincideixen a assenyalar que la reforma 
laboral ha funcionat raonablement bé. 
Alguns afirmen que s’hauria d’haver 
aprovat abans, i d’altres creuen que 
hauria d’anar més enllà; tot i que en 
termes generals defensen la seva bona 
gestió i implantació i consideren que la 
millor opció és no modificar-la gaire.

La reforma laboral es va aprovar el 
2012 amb l’objectiu principal de canviar 
la flexibilitat externa per la flexibilitat 
interna a les empreses, de manera que 
en una situació de crisi la reducció 
salarial pogués mitigar la destrucció de 
llocs de treball. També pretenia acabar 
amb l’excessiu pes de la contractació 
temporal. Els directius de les empreses 
consideren que la reforma va aconseguir 
moderar la destrucció d’ocupació i que la 
devaluació salarial va permetre guanyar
competitivitat. El debat se centra ara 
en com frenar la polarització del mercat 
laboral, alhora que es continua millorant 

la flexibilitat en la contractació, amb una 
simplificació de modalitats, i fomentant 
el treball a temps parcial per donar 
una millor resposta a les necessitats 
d’alguns sectors com el del comerç o 
el del turisme, que tan importants són a 
Catalunya.

Tot i que la reforma laboral va complir 
els seus objectius, la formació continua 
sent la palanca del creixement a nivell 
professional i per això s’ha d’adaptar 
millor a les necessitats de la societat. Per 
donar resposta a les noves demandes de 
mercat laboral, els empresaris consideren 
que el sistema educatiu català hauria de 
millorar, i proposen dues línies de treball: 
apostar de forma clara per la introducció 
de l’anglès de manera immersiva i 
reforçar la formació professional. En 
aquest sentit, parlen de l’FP Dual com 
una gran oportunitat de formació i de 
creació d’ocupació i que alhora garanteix 
la sinergia entre els centres formatius i les 
empreses.

Però no només preocupen l’ocupació 
i la formació. L’estructura poblacional 
catalana, així com la de la resta de països 
de sud d’Europa, és insostenible. Avui dia 
tenim una piràmide invertida, que suposa 
un índex de natalitat més baix que mai 
envers una població cada vegada més 
envellida. Per revertir la situació els 
representants de les empreses reclamen 
al Govern polítiques per augmentar la 
taxa de natalitat, aprovant, per exemple, 
mesures que fomentin la conciliació 
laboral. Així mateix, veuen en la 
immigració una altra de les solucions, ja 
que aporta mà d’obra jove i fa augmentar 
el nombre de naixements. Totes aquestes 
mesures s’han d’adoptar amb urgència, 
ja que la relació entre contribuents i 
jubilats és desfavorable i cal revisar el 
sistema de pensions per evitar-ne la 
fallida.

El mercat laboral 
català segueix sense 
recuperar un terç de 
l’ocupació que es va 
destruir amb la crisi.
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En matèria d’infraestructures, el 
sector empresarial es mostra satisfet, 
a diferència d’anys anteriors. Tant el 
port de Barcelona com l’aeroport de 
Barcelona-El Prat Josep Tarradellas estan 
assolint resultats excel·lents i guanyen 
trànsit de passatgers i de mercaderies 
any rere any, tot i que reclamen la 
connexió ferroviària en el primer cas. 
No obstant això, consideren prioritari 
impulsar el Corredor Mediterrani per 
explotar tot el potencial del territori i 
guanyar competitivitat, així com revisar la 
concessió de les autopistes per rebaixar 
uns peatges que suposen un greuge per 
a Catalunya en comparació amb altres 
zones d’Espanya. Malgrat que no hi 
ha unanimitat a l’hora de valorar si les 
infraestructures millorarien en cas que el 
centre de gestió estigués a Catalunya, 
un sector de l’empresariat demana 
més participació de les administracions 
catalanes per poder prendre decisions 
sobre accions concretes, com ara la 
creació de noves rutes aèries.

Un altre dels punts de coincidència és 
la necessitat d’apostar per la innovació 
per liderar la disrupció tecnològica. 
Catalunya, i Barcelona en concret, és un 
focus d’atracció de talent i cal potenciar 
la creació d’un teixit empresarial 
tecnològic i emprenedor en àmbits com 
la instal·lació i el desenvolupament de la 
tecnologia sense fil 5G. D’altra banda, 
és important aprofitar les sinergies 
que puguin sorgir entre universitats i 
empreses per fomentar la transferència 
de coneixements. Per això, el Govern ha 
d’impulsar polítiques que ajudin a liderar 
el sector i crear centres de formació 
d’avantguarda a escala internacional.

Un tema que continua preocupant els 
empresaris és el dels elevats costos de 
les cotitzacions socials, que perjudiquen 
la competitivitat de les empreses en 
els mercats internacionals i l’activitat 
exportadora.

És important 
aprofitar les sinergies 
que puguin sorgir 
entre universitats 
i empreses per 
fomentar la 
transferència de 
coneixements.
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D’acord amb algunes anàlisis, les 
empreses del sector turístic són les 
que més vaivens han patit pel conflicte 
polític i, especialment, per la difusió 
de les imatges de l’1 d’octubre, així 
com per l’atemptat terrorista de 
la Rambla a l’agost de l’any 2017. 
Aquests successos van provocar la 
cancel·lació de reserves i un descens 
molt notori del nombre de turistes de 
la resta d’Espanya a Barcelona,   que 
s’ha compensat àmpliament amb 
l’augment de turistes internacionals. De 
fet, l’economia catalana porta batent 
rècords de visitants des del 2011. Amb 
19,14 milions de visitants estrangers el 
2018, el sector turístic és una de les fonts 
d’ingressos més importants de Catalunya 
i representa el 12 % del PIB. Els directius 
no qüestionen el model turístic actual, 
però creuen que l’afluència de visitants 
aconsella buscar solucions urgents 
per tal d’harmonitzar la relació amb els 
residents, especialment a Barcelona,   
ciutat que continua sent el gran reclam. 

Per mantenir l’èxit d’aquest model, els 
empresaris asseguren que cal apostar 
per la qualitat, per la sostenibilitat i per 
la regulació, a més a més de reforçar 
la seguretat a la capital catalana i 
d’impulsar una oferta cultural realment 
atractiva per al turista.

En termes generals, els directius 
perceben dades positives en relació amb 
la situació econòmica de Catalunya, 
però alhora hi detecten una lleugera 
desacceleració de les inversions i certa 
pèrdua d’oportunitats que, en un futur 
proper, poden comportar conseqüències 
negatives greus.
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 Creixement econòmic sí, però menys04
Els antecedents ens remunten al 2008. 
Aquell any va començar una forta 
crisi econòmica i financera d’escala 
internacional que va tenir una intensa
repercussió a Espanya i a Catalunya. 
A aquesta crisi li va seguir durant el 
2013 un període d’intens creixement 
d’ocupació i de producció, encoratjat 
per dos factors. D’una banda, després 
de la crisi sobirana que va colpejar 
especialment les economies del sud 
d’Europa, la política monetària va relaxar 
les seves restriccions quantitatives, 
amb la qual cosa va millorar l’accés als 
mercats d’emissors sobirans i de bancs, 
alhora que reduïa el nivell dels tipus
d’interès. D’altra banda, la política fiscal, 
després de la dura contenció de la 
despesa que va tenir lloc els anys 2011 
i 2012, es va suavitzar i va permetre així 
que l’activitat de les administracions 
públiques deixés de detreure creixement 
amb tanta intensitat com en anys 
anteriors. A aquests dos factors polítics 
es van afegir la caiguda del preu del 
petroli i la recuperació econòmica 
europea, en el pla internacional, i la 
reforma laboral i el sanejament financer, 
derivat de la crisi mateixa, des del punt 
de vista intern.

Tot plegat va contribuir al fet que 
l’economia catalana encadenés un 
quadrienni de fort creixement, basat 
en part en el notable increment de les 
exportacions. El PIB va augmentar 
un 4,2 % el 2015, un 3,6 % el 2016, 
un 3,3 % el 2017 i un 2,3 % el 2018, 
segons les dades de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE).

Els empresaris confirmen una certa 
desacceleració, tal com passa a 
l’economia mundial. Catalunya continua 
sent la primera economia de país, amb el 
19,14 % del PIB, però alguns entrevistats 
destaquen que Madrid està retallant 
posicions i que en el quart trimestre del 
2018, a diferència d’altres trimestres, 
l’economia catalana va créixer dues 
dècimes per sota de l’espanyola. A més, 
els experts vaticinen que aquesta fase de 
desacceleració de l’economia catalana 
s’allargarà fins al 2020. El creixement 
econòmic d’aquest any, segons els 
experts, serà del 1,8 %, cinc dècimes 
menys que el del 2018, mentre que el del 
2020 s’alentirà fins a l’1,6 %.



PwC 13 

 Creixement econòmic sí, però menys

Així mateix, Catalunya, que aplega 
el 25,1 % de totes les exportacions 
espanyoles, va experimentar el 2018 una 
desacceleració més intensa (un augment 
del 1,1 %) en el ritme de creixement 
de les exportacions que la del conjunt 
d’Espanya (2,9 %), tot i que partien de 
nivells similars.

La majoria dels empresaris assenyala 
que Catalunya té més major de la 
indústria, que actualment passa per un 
mal moment a tot Europa i en particular 
a Alemanya; tot plegat provoca que 
es percebi més la desacceleració a 
aquesta comunitat que a Madrid. Altres 
causes probables de l’afebliment de les 
exportacions són l’amenaça que suposa 
el Brexit i l’auge del proteccionisme 
comercial.

En resum, els empresaris parlen de 
desacceleració i d’alentiment de 
l’activitat, però no de crisi. Alguns alerten 
que caldria prendre mesures per evitar 
que aquest alentiment es converteixi en 
recessió. Altres comenten que fins que 
no es resolguin determinades incerteses 
és molt complicat fer un pronòstic 
creïble. Resten massa incògnites per 
resoldre. Què passarà amb el Brexit, com 
es comportarà l’economia d’Alemanya, 
què passarà amb el Govern espanyol, 
com evolucionarà la política catalana, 
quan se celebraran les eleccions a 
aquesta comunitat autònoma... Són 
moltes qüestions per resoldre i que 
generen inseguretat entre l’empresariat 
català.

Aquestes incerteses, i en concret la 
crisi política catalana, han afectat la 
inversió directa estrangera a Catalunya 
i han frenat alguns projectes logístics 
i estratègics, segons el parer d’alguns 
empresaris. Fins que no es resolguin 
les incògnites, el sector econòmic és 
prudent a l’hora de prendre decisions, 
a l’espera que es defineixi un horitzó 
d’expectatives econòmiques amb més 
certeses.

Deixant les incerteses al marge, els 
empresaris destaquen que Catalunya té 
una situació geogràfica privilegiada i
un gran potencial per continuar sent la 
primera economia de país. El port de 
Barcelona és un motor econòmic de 
primer ordre, les comunicacions amb 
Europa són excel·lents, té un capital 
intel·lectual considerable i disposa 
d’elements estratègics com ara la Fira de 
Barcelona o el Mobile World Congress, 
que també han donat un fort impuls a les 
empreses emergents (startups).

Però els empresaris creuen que cal 
recuperar l’estabilitat política i generar 
confiança per mantenir el lideratge 
econòmic. Les incerteses, externes 
i internes, podrien haver afectat 
les inversions i la creació de noves 
oportunitats.

Alguns també comenten que caldria 
aprovar mesures per reduir la burocràcia 
i millorar l’eficiència. Al sector de 
l’automòbil, destaquen la necessitat 
d’impulsar un pla global de la Unió 
Europea per al vehicle elèctric, a més 
a més d’accions per impulsar-ne la 
fabricació.

En turisme, un dels motors econòmics de 
Catalunya, els empresaris sol·liciten una 
regulació en positiu.

Altres mesures que suggereixen els empresaris són:

• Atorgar més veu a l’empresariat català i donar-li més reconeixement 
perquè sigui interlocutor i per recuperar la confiança de consumidor.

• Donar suport a l’empresariat català en el seu procés d’obertura perquè 
sigui més gran.

• Emprendre polítiques actives per intentar frenar el preu de l’electricitat.

• Elaborar un pla de política industrial a Catalunya.

La majoria dels 
empresaris assenyala 
que Catalunya té més 
major de la indústria, 
que actualment passa
un mal moment a tot 
Europa i en particular 
a Alemanya.
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La inversió estrangera 
continua creixent a 
Catalunya, malgrat les 
incerteses
En el primer trimestre del 2019, la inversió estrangera 
a Catalunya va créixer un 97,1 %, respecte del mateix 
període del l’any anterior, segons dades del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme. Cal recordar que el primer 
trimestre del 2018 va enregistrar dades anormalment 
baixes —va ser el pitjor des del 2014—, fruit de l’impacte 
de la inestabilitat política a Catalunya i el trasllat de seus 
d’algunes empreses. Però, les dades de l’segon trimestre 
mostren una tendència a la baixa, amb una caiguda 
intertrimestral de l’25%

Catalunya concentra el 15,6 % de les inversions totals 
durant el primer trimestre, per darrere de Madrid que 
compta amb el 75,7 %. Alguns empresaris i el Govern de 
la Generalitat justifiquen aquest diferencial per l’efecte 
seu, que fa referència al fet que en ocasions determinades 
es computen a Madrid inversions fetes a altres territoris 
perquè la matriu de l’empresa que les fa és a aquesta 
comunitat.

Els principals inversors a Catalunya són els Estats Units, 
amb el 53 %; el Japó, amb el 9 %; França, amb el 7 %, i 
Suïssa, amb el 3 %. Per sectors, el 35 % de les
inversions es van destinar a la indústria, el 18 % va anar 
a farmàcia, química i construcció, el 17 % a activitats 
immobiliàries i el 13 % a activitats financeres.

En els últims cinc anys complets, del 2014 al 2018, 
Catalunya va captar 23 000 milions d’euros, un 45 % més 
que el lustre anterior.

Catalunya creix menys 
que Madrid?
Segons dades de l’INE, entre el 2014 i el 2017, Catalunya 
va créixer una mitjana d’un 3,2 % anual, dues dècimes 
més que Madrid. Tot i això, el 2018 el PIB català va 
augmentar un 2,3 %, mentre que la Comunitat de Madrid 
va experimentar el major creixement de país, amb un 
increment del 3,7 %. Segons les previsions, s’estima que 
aquesta situació es mantindrà el 2019 i el 2020.

Els motius d’aquest diferencial són:

• A Catalunya, la indústria manufacturera suposa el 
17,5 % de l’activitat, més del doble que a Madrid. 
I la caiguda de la producció a Alemanya, l’auge del 
proteccionisme comercial i el Brexit han afectat 
especialment les exportacions.

• L’efecte capital provoca que a Madrid hi hagi una 
concentració de serveis d’alt valor afegit. Aquest 
impacte s’ha vist reforçat pel trasllat de seus.

• Alguns empresaris destaquen també el paper de 
tractor de l’economia madrilenya que exerceixen les 
activitats logístiques i de transport, les quals estan 
creixent substancialment.

• El procés i la tensió política ha provocat incertesa, 
inestabilitat i “un cert impacte”, tot i que no hi ha 
una quantificació compartida dels seus efectes a 
l’economia catalana.
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Conclusions
•  La reforma laboral i el sanejament financer han facilitat el creixement.

• Han augmentat molt les exportacions i el nombre d’empreses catalanes 
exportadores; més que a qualsevol altre país europeu.

• La desacceleració econòmica és més accentuada a Catalunya que a la resta 
d’Espanya atès el major pes de la indústria i una economia més exposada al 
comerç exterior.

• Augmenta la inversió estrangera a Catalunya, després que el 2018 fos 
anormalment baix.

• Els empresaris valoren la situació econòmica actual, però hi ha massa 
incerteses per fer pronòstics.

Gràfic 1
L’intens creixement econòmic posterior a la crisi és un 
fenomen passatger?

Gràfic 2
El creixement mitjà de l’economia catalana entre el 1980 i el 2018 
ha estat del 2,2 %. Creu que l’economia catalana té el 2019 un 
potencial de creixement superior a la mitjana del 1980-2018?

48,88% 48,31%

2,81%

Sí No NS/NC

44,38%
52,25%

3,37%

Sí No NS/NC

Millor que la Unió Europea
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Gràfic 3 
Si ha contestat “sí”, ¿por qué?

Gràfic 4
L’economia catalana sembla haver reaccionat després de la gran recessió, com a mínim, igual de bé que l’economia espanyola i, sens 
dubte, molt millor que l’economia de la UE, especialment pel que fa a les vendes a l’exterior (exportacions industrials i turisme). Creu que hi 
ha fets distintius de l’economia catalana que expliquin aquest exercici diferencial respecte de la UE?
Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 5
És suficient tot plegat per pensar que la moderació del creixement el 
2018 pot ser transitòria? Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 
3: d’acord).

5,13%

38,46%
33,33%

23,08%

Mayor capacidad
para acumular
capital físico

Mayor capacidad
para acumular
capital humano

Mejor organización
de los procesos

productivos

Mayor integración de
los procesos
productivos

26,11%

48,41%

25,48%

1 2 3

Més capacitat 
per acumular 
capital físic

Més capacitat 
per acumular 
capital humà

Millor 
organització 

dels processos 
productius

Millor integració 
dels processos 

productius

Guanys de competitivitat basats en salaris 
(devaluació interna)

Guanys de competitivitat basats en 
l’augment de capital físic

Guanys de competitivitat basats en 
l’augment de capital humà

Millor organització de sistema 
productiu i empresarial

Necessitat de trobar en la demanda exterior la 
demanda perduda en el mercat nacional

1 En desacuerdo 2 3 De acuerdo

11,24%

26,40%

20,22%

14,04%

17,98% 42,13% 39,33%

75,28%8,99%

46,63% 30,90%

60,67% 11,24%

30,34% 57,30%

1 2 3



PwC 17 

Demanda estable i lleuger retraïment de la inversió després de l’1-O

Demanda estable i lleuger retraïment 
de la inversió després de l’1-O*05

Catalunya ja no és un oasi. La relació 
entre el Govern central i el de la 
Generalitat s’ha caracteritzat per la 
manca d’acord des de, com a mínim, 
finals de l’any 2011. En plena crisi 
econòmica, la societat catalana es 
trobava en un moment de crispació 
que va incrementar-se després de 
la sentència de Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que dictaminava 
que el castellà havia de ser llengua 
vehicular a les escoles catalanes i de 
l’avís del president Artur Mas assegurant 
que s’estava treballant en la transició 
nacional.

El nivell de tensió va anar creixent al llarg 
dels anys següents, fins arribar a la seva 
màxima potència a la tardor del 2017 
amb el referèndum celebrat l’1 d’octubre. 
Posteriorment, el dia 27 del mateix mes, 
el Parlament va aprovar la declaració 
unilateral d’independència i la resposta 
de govern Espanyol va ser l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució Espanyola, 
el cessament de Govern de la Generalitat 
i la convocatòria d’eleccions a Parlament.

Una part del teixit empresarial català 
apunta que en el moment àlgid del 
conflicte van detectar certes dificultats en 
la demanda de béns de consum d’origen 
català. Tot i això, asseguren que va ser 
un descens puntual que es va superar 
ràpidament. Els menys perjudicats 
pel que fa a l’economia van ser les 
companyies que es dediquen al negoci 
entre empreses (business to business,
o B2B), ja que el boicot temporal als 
productes catalans va ser secundat

majoritàriament per particulars. Per la 
mateixa raó, tampoc no van experimentar 
un descens en la seva activitat comercial 
les empreses amb vocació internacional 
que exporten gran part de la seva 
producció.

On el conflicte va tenir més incidència 
i va provocar un descens notable de la 
demanda va ser en el turisme, un sector 
en què Catalunya és referent a nivell 
europeu i mundial. L’exercici del 2017

La demanda no se’n ressent

(*) Aquest informe es va realitzar entre febrer i juliol de 2019, per tant, antés de la sentència de l’procés i els 
esdeveniments posteriors.



18    Temes candents de l’economia catalana

05
va ser molt complicat per als hotelers, 
que en pocs mesos es van veure 
afectats per l’atemptat del mes d’agost 
a la Rambla de Barcelona,   la incertesa 
provocada per l’1 d’octubre i
Les manifestacions multitudinàries 
organitzades durant els dies posteriors 
a la celebració del referèndum. Segons 
dades de l’Institut Nacional d’Estadística, 
el 2018 Catalunya va perdre 208 000 
turistes nacionals, l’equivalent al 6 % 
interanual. Tot i el descens, el sector ho 
va compensar amb un increment de la 
demanda de turisme internacional que, 
després d’unes setmanes d’inquietud, 
va tornar a apostar per Catalunya com a 
destinació de vacances i de negocis.

Encara que les conseqüències 
generals no fossin molt significatives, 
els representants de l’empresariat sí 
perceben un descens lleuger en el nivell 
de creixement de Catalunya. Si fins ara el 
territori tenia taxes de desenvolupament 
molt elevades, en els últims trimestres 
ha experimentat una progressió més 
moderada.

D’altra banda, no s’han apreciat 
dificultats financeres rellevants derivades 
de la situació política, atès que les 
empreses van fer valer la seva posició 
prevalent en el mercat per aconseguir 
finançament.

A l’hora de valorar la tensió política, els 
directius consideren que hi ha
un seguit de factors que influeixen 
negativament en la situació que es 
percep a Catalunya. Un dels aspectes 
que més preocupa el teixit empresarial 
és la manca d’iniciativa legislativa de 
la Generalitat. Gran part del sector 
empresarial considera que el nou Govern 

no està exercint les seves funcions 
com a dinamitzador de l’economia 
i que Catalunya viu un període 
d’estancament permanent. A més, la 
inestabilitat política i institucional ha 
frenat l’aprovació dels pressupostos 
del 2018 i del 2019. Aquesta paràlisi 
ha perjudicat especialment sectors 
com el de la construcció, pel descens 
de les inversions en infraestructures i 
en obra pública. Per això, els directius 
de les companyies lamenten la pèrdua 
d’oportunitats i demanen que els partits 
polítics arribin a una entesa pel bé de 
l’economia catalana.

Catalunya és una comunitat autònoma 
on la col·laboració publicoprivada ha 
facilitat un gran creixement en diferents 
àmbits de l’activitat econòmica. Tot i 
això, en els últims temps aquest model 
viu una crisi generalitzada i és qüestionat 
permanentment. L’arribada al poder de 
partits favorables a la gestió pública 
de serveis com ara la sanitat, l’aigua, 
els serveis funeraris o els aparcaments 
ha provocat que no es contempli la 
col·laboració amb el servei privat per 
impulsar nous projectes. En el cas de 
l’aigua, molts municipis ja s’han declarat 
favorables a municipalitzar-ne la gestió, 
com és el cas de Barcelona,   Molins de 
Rei, Igualada, Badalona,   Sant Adrià o 
més recentment Girona, que veuen en 
la municipalització recent del servei a 
Terrassa el mirall on reflectir-se.

Catalunya és una 
comunitat autònoma 
on la col·laboració 
publicoprivada ha 
facilitat un gran 
creixement en 
diferents àmbits de 
l’activitat econòmica. 
Tot i això, en els 
últims temps aquest 
model viu una 
crisi generalitzada 
i és qüestionat 
permanentment.
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Un dels debats més interessants 
gira al voltant d’una possible pèrdua 
d’inversions experimentada per 
Catalunya. Molts empresaris esmenten 
el factor geopolític com una de les claus 
que han considerar les empreses abans 
d’aprovar una inversió. Si fins fa un 
temps l’estabilitat política i econòmica 
del territori no eren factors que calia 
analitzar prèviament, en els últims 
anys els directius són més cautelosos i 
estudien de manera minuciosa la situació 
abans de decidir-se a invertir.

Catalunya compta amb una sèrie 
d’avantatges molt interessants que la 
converteixen en un territori altament 
atractiu per a les empreses, ja que té 
un entorn fort econòmicament i disposa 
de bones infraestructures i connexions. 
Un altre dels seus atractius, que li 
dona un avantatge competitiu, és el 
prestigi dels seus centres de formació 
i l’abundància de professionals amb 
talent i reconeixement en moltes àrees 
econòmiques i de coneixement. A més, 
la seva ubicació geogràfica, sumada a un 
clima agradable i a una bona qualitat de 
vida, la converteixen en el territori escollit 
per moltes empreses per invertir.

Malgrat tots aquests avantatges, la 
situació política actual segueix sent 
incerta i té conseqüències negatives en 
la inversió, que varien en funció de sector 
de l’empresa, del mercat o de l’estructura 
empresarial. Molts directius coincideixen 
a afirmar que en els últims anys algunes 
companyies tenen recel a l’hora 
d’apostar per Catalunya i es mostren 
expectants, mentre que d’altres han 
optat per frenar les seves inversions i han 
preferit deslocalitzar i diversificar. Alhora, 
s’observa una certa inversió substitutiva, 
ja que el descens en l’entrada de capital 
estranger és compatible amb l’augment 
de l’aposta de les companyies catalanes 
pel mercat exterior.

En aquest context, un sector dels 
directius es mostra optimista i defensa 
que la bona base de l’economia catalana, 
la seva capacitat exportadora i el seu 
dinamisme compensen la inestabilitat 
política, tot i que alhora consideren 
que és important trobar una solució al 
conflicte.

D’altres asseguren que encara que no 
es percebin senyals de desacceleració 
a curt termini, hi haurà conseqüències 
negatives per a l’economia a llarg termini 
i Catalunya pot perdre la seva posició de 
lideratge a Espanya.

Entre altres conseqüències que s’hi 
associen, un dels primers efectes 
del procés en l’economia va ser que 
Barcelona va quedar en cinquena posició 
en les votacions que triaven la nova seu 
de l’Agència Europea del Medicament 
(EMA, per la seva sigla en anglès), que 
abandonarà Londres després del Brexit 
i s’instal·larà finalment a Amsterdam. Els 
empresaris assumeixen que, tot i que la 
capital catalana era una de les favorites
per acollir aquesta institució comunitària 
per la seva ubicació estratègica i pel pes 
important del seu sector farmacèutic
i sanitari, finalment va ser eliminada en 
la primera ronda a conseqüència de 
la inestabilitat política que llavors vivia 
Catalunya. Segons aquesta versió, l’EMA 
no es podia permetre ubicar-se en un 
territori que lluita per independitzar-se.

Lleuger fre a les inversions

Catalunya compta 
amb una sèrie 
d’avantatges molt 
interessants que la 
converteixen en un 
territori altament 
atractiu per a les 
empreses, ja que
té un entorn fort 
econòmicament i 
disposa de bones 
infraestructures i 
connexions.
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La tibant situació política derivada de 
la celebració del referèndum de l’1 
d’octubre es va saldar amb el trasllat 
de la seu social de 3854 empreses. 
Perquè fos possible, el Govern va 
decidir modificar la legislació mercantil 
espanyola per tal d’atribuir la potestat 
del trasllat de seu als consells 
d’administració de les societats 
anònimes.

La majoria de l’empresariat considera 
que es van viure moments delicats en les 
empreses i que no va ser fàcil afrontar 
aquest debat en els seus consells 
d’administració. A més, consideren que 
gran part de les empreses va valorar 
l’opció de traslladar-se per raons de 
mercat. En aquesta anàlisi també va 
influir, segons alguns dels entrevistats, 
que Catalunya té un lleuger desavantatge 
competitiu en matèria fiscal, ja que es 
paguen més impostos que a altres zones 
d’Espanya.

Un dels aspectes en què hi ha més 
disparitat d’opinions és en l’anàlisi 
de les conseqüències dels trasllats. 
D’una banda, hi ha un sector molt 
ampli d’empresaris que afirma que 
l’impacte del trasllat de les seus ha 
estat merament social i no real des del 
punt de vista econòmic. Per a aquest 
grup, es tracta d’un moviment purament 
estètic l’únic dany col·lateral del qual és 
el canvi d’ubicació a l’hora de celebrar 
els consells d’administració, ja que la 
direcció i el centre de presa de decisions 
roman a Catalunya. D’altra banda, altres 
dirigents afirmen que aquests trasllats, 
a més a més de comportar una pèrdua 
de prestigi per al territori, tenen també 
grans conseqüències a llarg termini. 
Algunes de les més destacades són la 
pèrdua d’oportunitats per a Catalunya i 
el desplaçament de la presa de decisions 
en inversió i creació d’ocupació, derivat 
de l’establiment de noves relacions 
amb altres àrees geogràfiques en què 
s’iniciaran nous projectes. A més,
els empresaris més pessimistes pensen 
que el trasllat de seus comporta també 

Trasllat de seus
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un moviment de companyies de servei 
que van associades a les empreses, de 
manera que l’impacte negatiu és més 
gran.

Pel que fa al que pot succeir en el futur, 
alguns empresaris confien que el trasllat 
de seus sigui un moviment transitori 
i que, quan es donin les garanties 
necessàries, gran part de les companyies 
tornarà a Catalunya. Altres interpreten, 
per contra, que és molt difícil tornar 
a recuperar-les, ja que la decisió va 
ser molt meditada i arriscada, i tornar 
encara ho seria més. Per això creuen 
que per a moltes companyies, sobretot 
per a les que cotitzen en borsa, no hi ha 
marxa enrere. L’exemple seria la situació 
viscuda per la ciutat canadenca de 
Mont-real. Després del referèndum pactat 
al Quebec, la ciutat va perdre moltes 
empreses, van emigrar 600 000 persones 
i la seva posició es va debilitar respecte 
de Toronto.

Un apunt important és que les empreses 
que van traslladar la seva seu a altres 
parts d’Espanya no han tingut problemes 
a Catalunya, ni de demanda interna, tot i 
alguns boicots anunciats i puntuals, ni en 
la seva relació amb les administracions 
catalanes.

Com potenciar 
el retorn de les 
empreses a 
Catalunya?
Davant del trasllat de seus de moltes 
empreses a altres punts d’Espanya, els 
empresaris es plantegen quines són les 
accions que cal impulsar per aconseguir 
que tornin. Tot i que és una qüestió 
ambigua en la qual hi ha disparitat de 
criteris i opinions, els directius confirmen 
que encara han de canviar moltes 
coses perquè els que varen marxar 

tornin a confiar en Catalunya. En primer 
lloc, tot i que asseguren que mai es va 
percebre una inseguretat jurídica gràcies 
a l’aplicació de l’article 155, reclamen 
un marc jurídic legal i estable conegut i 
previsible. Aquest marc ha de garantir 
que Catalunya continuarà formant part 
de la Unió Europea i que no hi haurà 
períodes transitoris, la qual cosa no 
està acreditada. D’altra banda, hi ha 
d’haver estabilitat política i un pacte entre 
partits que aporti seguretat i rebaixi la 
polarització, així com una interlocució 
directa entre les administracions i les 
empreses.

Una part de l’empresariat considera 
que per oferir una seguretat real cal 
revisar tant l’Estatut d’Autonomia com 
la Constitució Espanyola, i que a més 
la Generalitat no ha d’estar governada 
per un partit independentista. En canvi, 
un altre sector del col·lectiu donaria per 
bon acord entre els partits polítics i el 
sector econòmic i social per rebaixar 
la polarització a Catalunya, sempre 
que s’acompanyés pel compromís de 
respectar el marc polític i jurídic actual.

Per generar una dinàmica de retorn 
de les empreses que van apostar per 
marxar, alguns dirigents apunten a la 
necessitat d’impulsar un pla d’incentius 
que afavoreixi la tornada, però procurant 
que no vagi en detriment d’aquelles 
que van decidir quedar-s’hi. Entre altres 
opcions, contemplen la possibilitat 
d’oferir una fiscalitat atractiva (per 
exemple, rebaixant l’IBI), agilitzar els 
tràmits burocràtics i reduir la càrrega 
regulatòria.

Malgrat tot plegat, els empresaris 
perceben l’existència d’una fractura 
social i d’una polarització política que 
serà difícil de solucionar en els propers 
anys.

Un apunt important 
és que les empreses 
que van traslladar la 
seva seu a altres parts 
d’Espanya no han 
tingut problemes a 
Catalunya.
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Madrid retalla distàncies
Catalunya ha estat històricament el motor econòmic 
d’Espanya, juntament amb Madrid i el País Basc, però 
aquest regnat és ara amenaçat pel descens en les 
inversions en sòl català.

La situació d’inestabilitat que viu Catalunya ha provocat 
que moltes empreses estrangeres, que fins ara decidien 
invertir a Barcelona per la seva potència econòmica, la 
seva ubicació estratègica i la seva capacitat d’atreure 
talent, hagin canviat d’estratègia i posin el focus en la 
ciutat de Madrid. En els últims anys s’ha experimentat un 
retraïment de la demanda catalana i la capital d’Espanya 
ha superat Barcelona gràcies al retorn econòmic que 
reben les empreses.

A més, el 60 % de les empreses que van traslladar la 
seva seu social s’han instal·lat a Madrid. Encara que a 
priori no hi hagi un moviment financer directe, sí augura 
conseqüències, a mitjà i llarg termini, en la presa de 
decisions respecte de l’ocupació i de les inversions.

Si fins ara Catalunya ha estat pionera a nivell industrial i 
tecnològic, ara viu un moment delicat, amb un creixement 
inferior al de la mitjana d’Espanya. Mentrestant, Madrid no 
deixa de créixer gràcies a les noves injeccions de capital 
estranger.

Les grans empreses 
traslladen la seva seu
Segons dades del Registre Mercantil, 3854 empreses van 
traslladar la seva seu entre l’octubre del 2017 i el setembre 
del 2018.

Algunes de les companyies que van decidir canviar la 
ubicació de la seva seu social són Caixabank, Banc 
Sabadell, Colonial, Abertis, Gas Natural, Cellnex, Naturgy, 
Pirelli, Allianz, Zurich, Codorniu, Axa, Idilia Foods, Applus, 
Planeta o Catalana Occidente.

Aquest èxode va provocar que sis de les set empreses de 
l’Ibex 35 que estaven a Catalunya hagin marxat. Només 
hi queda la farmacèutica Grífols. L’absència gairebé 

total d’empreses que cotitzen en borsa en terreny català 
repercuteix en la mitjana dels salaris dels grans directius, 
que a Madrid són superiors als que reben els alts càrrecs 
a Barcelona.

A principis del 2019, la Generalitat va xifrar en 20 el 
nombre d’empreses que han decidit tornar a Catalunya, 
entre les quals destaca Agbar.

Solucions per potenciar la 
tornada de les empreses 
que van traslladar la seva 
seu
El sector empresarial proposa les mesures següents per 
fomentar la tornada de les empreses que van marxar de 
Catalunya.

1. Compromís de totes les administracions en el 
compliment de l’ordenament jurídic.

2. Estabilitat política i un pacte entre partits per rebaixar 
tensions i la polarització.

3. Bona predisposició de les administracions per 
col·laborar amb les empreses

4. Marc fiscal favorable i la creació d’incentius
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Conclusions
• Alguns sectors econòmics van patir una lleugera caiguda de la demanda 

després de l’1 d’octubre del 2017, però va ser un descens puntual.

• Una part del sector empresarial considera que la inestabilitat política va 
provocar un descens de les inversions a Catalunya.

• Els directius hi detecten una fractura social i una polarització política difícil 
de solucionar.

• No hi ha unanimitat a l’hora d’analitzar les conseqüències del trasllat de 
seus. Mentre una part dels empresaris creu que només té un efecte social i 
estètic, una altra assegura que afectarà l’ocupació i la inversió a llarg termini.

• Un sector de l’empresariat confia en la tornada de les empreses a Catalunya. 
No obstant això, un altre grup considera que abans s’hi ha de garantir 
l’estabilitat política, jurídica, econòmica i financera.

Gràfic 6
En el si del seu sector o empresa, ha percebut:

Retraïment de la demanda catalana

Retraïment de la demanda des de
la resta de l’Estat

Retraïment de la demanda des de
la Unió Europea

Sí NS/NCNo

25,90%

31,33%

8,43% 72,89% 13,86%

68,67%

62,05% 4,82%

4,82%

Sí No NS/NC

Impacte de l’entorn polític i institucional
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Gràfic 7 
Percep més dificultats financeres en la seva empresa o sector?

Gràfic 9
Una de les conseqüències del conflicte polític ha estat 
la polarització de la societat. Considera que aquesta 
polarització té efectes econòmics adversos?

Gràfic 8 
Percep una disminució o un ajornament de les decisions 
d’inversió real en el seu sector?

Gràfic 10
Una de les conseqüències de la tensió de la tardor 
passada és el trasllat de seus d’empreses a fora de 
Catalunya. Considera que la situació és transitòria i 
reversible?

12,65%

83,73%

3,61%

Sí No NS/NC

43,90%

54,88%

1,22%

Sí No NS/NC

67,68%

25,61%

6,71%

Sí No NS/NC

46,39% 43,37%

10,24%

Sí No NS/NC

Gràfic 11
En cas que fos una situació permanent, considera 
rellevant l’efecte seu per desplaçar decisions d’inversió i 
de creació d’ocupació a fora de Catalunya?

61,73%

33,95%

4,32%

Sí No NS/NC
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Gràfic 12 
Què caldria perquè tornessin les companyies que van traslladar la seva seu social a fora de Catalunya? Indiqui el seu grau d’acord (1: en 
desacord, 3: d’acord).

Gràfic 13
En el passat, Catalunya ha estat un focus d’atracció de 
treballadors qualificats des de la resta de l’Estat: creu que el 
conflicte polític redueix significativament aquest atractiu?

54,49%

39,52%

5,99%

Sí No NS/NC

Compromís polític del Govern de la 
Generalitat de respectar l’ordenament 

jurídic vigent

Estabilitat política

Marc fiscal més favorable

1 En desacuerdo 2 3 De acuerdo

17,96%

10,18% 13,77% 74,85%

11,98% 25,15% 60,48%

25,15% 55,09%

1 2 3
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La reorganització del sector financer 
encara no ha acabat06

La crisi de les caixes d’estalvis ha 
estat molt greu a Catalunya, que ha 
vist desaparèixer, per intervenció o per 
absorció, nou de les deu entitats
que componien aquest subsector 
bancari.

La reordenació d’entitats en crisi també 
va afectar el 2017 a Banco Popular, 
que tenia una important presència a 
Catalunya, especialment en el segment 
de la banca d’empreses. El mercat 
bancari a Catalunya ha evolucionat 
significativament cap a una concentració 
més intensa i cap a una presència més 
notòria d’entitats d’abast estatal, a 
mesura que s’han anat solucionant els 
problemes de fons per al sector bancari 
espanyol.

La reordenació del sector bancari a 
Catalunya ha fet que se seves dues 
entitats principals, Caixabank i Banc 
Sabadell, hagin guanyat dimensió 
mitjançant l’absorció i les adquisicions 
a l’exterior, fet que els ha atorgat una 
major dimensió estatal i internacional. I 

justament en aquest context, la situació 
d’inestabilitat política a Catalunya va 
provocar que les ambdues entitats 
traslladessin la seva seu.

Els directius sostenen que la 
reorganització del sector financer era 
necessària i que encara no ha s’ha 
acabat. És cert que alguns alerten que 
la concentració ha portat la pèrdua de 
competència però la majoria creu que 
la reordenació era necessària i que amb 
això s’ha aconseguit que els bancs 
siguin més eficients, sòlids i que tinguin 
capacitat per emprendre projectes de 
finançament més ambiciosos.

En relació amb les caixes d’estalvis, 
l’opinió generalitzada és que estaven 
excessivament polititzades i que en 
la seva etapa final van orientar massa 
la seva gestió al sector immobiliari. 
Lamenten la pèrdua d’aquestes 
organitzacions però la majoria creu 
que la funció que desenvolupaven la 
compleixen ara els bancs.
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No obstant això, alguns qüestionen la 
relació encara massa estreta entre el 
sector públic i la banca. També hi ha 
qui recorda que a Espanya no opera la 
banca internacional i adverteixen que cal 
apostar més per la digitalització.

Els directius celebren que, tot i la 
reestructuració, CaixaBank continua 
sent la tercera entitat bancària per 
darrere del BBVA i del Santander, perquè 
—asseguren— una economia com la 
catalana necessita d’un sistema financer 
fort.

Tots coincideixen a afirmar que cada cop 
hi haurà més alternativa als bancs i més 
sistemes de finançament, i que per això 
és important que aquest sector
S’actualitzi. La banca s’ha de preparar 
per als nous temps.

El mercat és molt més obert i hi ha un 
nou sistema de prestadors de serveis 
financers en què conviuen entitats 
financeres tradicionals amb els nous 
operadors, com ara les empreses de 
tecnologies financeres (fintech) o les 
grans companyies tecnològiques (big 
tech). També es preveu que empreses de 
distribució, com Amazon, o industrials, 
com les automobilístiques, s’endinsin en 
el món dels serveis financers en l’àmbit 
del finançament, els pagaments o les 
assegurances.

La tecnologia, a més, pot canviar molt les 
coses (la cadena de blocs, per exemple, 
elimina intermediaris). 

Tot  i això, persisteixen certes incerteses 
i inseguretats que poden fer que no 
tothom s’atreveixi a funcionar amb 
aquests nous sistemes. Alguns es 
plantegen si la cadena de blocs 
(blockchain) també conviurà amb els 
mecanismes tradicionals o els suprimirà, 
i recorden que el comerç digital és 
complementari, no substitutiu.

Pel que fa al trasllat de seus socials, hi ha 
un lament generalitzat per la decisió del 
Banc Sabadell i de CaixaBank de marxar 
a la Comunitat Valenciana, la qual cosa 
tendeix a desplaçar el centre de gravetat 
fora de Catalunya. De moment, no té 
cap conseqüència, asseguren, perquè 
aquestes dues entitats mantenen la 
mateixa activitat que abans a Catalunya, 
però es percep certa preocupació per la 
continuïtat d’aquest compromís.

Pel que fa al finançament, els directius 
es mostren molt confiats. És cert 
—afirmen—, que s’han endurit les 
condicions, però si el projecte és viable, 
hi ha diners.

Alguns directius reclamen que el sector 
financer català sigui més actiu en la 
recerca de mecanismes alternatius de 
finançament. Creuen que en aquesta 
qüestió no es pot anar a remolc.

Les empreses asseguren que no s’han 
ressentit per la desaparició de les caixes 
d’estalvis. No obstant això, tant les 
pimes com el sector de la construcció 
tenen més dificultats per accedir al 
finançament i han hagut de buscar 
mecanismes alternatius. El nou model 
de banca finança a set anys, un termini 
insuficient per al finançament de grans 
infraestructures

La banca s’ha de preparar per als nous 
temps

Hi ha diners

Tots coincideixen 
a afirmar que cada 
vegada hi haurà més 
alternativa als bancs i
més sistemes de 
finançament, i que 
per això és important 
que aquest sector 
s’actualitzi.
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El sector financer pateix 
les conseqüències d’una 
política monetària que no 
li és favorable
2018 no va ser un bon any per als mercats financers 
espanyols, que van patir un fort daltabaix en borsa. I, tot i 
que durant els primers mesos del 2019 es va observar un 
cert repunt, les decisions adoptades en política monetària 
pels bancs centrals han provocat que el sector hagi vist 
molt castigada la seva cotització.

Les entitats financeres acusen la decisió dels bancs 
centrals de no pujar a curt termini els tipus d’interès. A la 
vista de la fragilitat del creixement econòmic, a Europa no 
s’esperen canvis a l’alça fins a mitjan 2020, com a mínim, 
i la Reserva Federal dels EUA (Fed) també ha ajornat el 
seus plans d’elevar el preu dels diners.
 

Sobren les oficines?
La banca cada vegada ofereix més serveis en línia. El 
procés de digitalització és imparable. La qüestió és com 
combinar la banca tradicional (la que atén els clients 
presencials) amb la digital, és a dir, de quina manera es 
combinen les prestacions a través del mòbil, l’oferta de 
caixers automàtics i els serveis de les oficines i els seus 
empleats. En alguns països com ara Alemanya i la Xina,
es fa tot a través del mòbil. A Espanya s’ha apostat per 
reduir la xarxa comercial i per oficines més grans on 
s’ofereix un tractament més personalitzat. A mesura que 
s’avanci en la digitalització de la banca i que tot es pugui 
gestionar a través d’Internet, caldrà reduir un altre cop el 
nombre de sucursals i redefinir les oficines que restin per 
oferir serveis amb més valor afegit.

Reptes i riscos del sector 
bancari
És urgent que els bancs facin canvis a fi d’augmentar la 
seva resistència. Aquests són els seus reptes principals:

•  Diversificar ingressos

• Augmentar l’eficiència amb les tecnologies digitals

• Emprendre fusions que permetin aprofitar les 
economies d’escala en l’àmbit espanyol i europeu

• Gestionar volums de préstecs dubtosos, els encara 
molt elevats

L’escenari no és exempt de riscos. Entre els quals, hi 
trobem:

•  L’elevat volum del deute

• Els conflictes geopolítics i l’auge de polítiques 
proteccionistes

• La incertesa sobre la inflació
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Conclusions
• Les condicions d’accés al crèdit s’han endurit, però si el projecte és viable, 

hi ha finançament

• La reordenació del sector, amb el procés de fusions i extincions de les 
caixes d’estalvi, era necessària per millorar en eficiència i per reforçar la seva 
solvència

• Els nous sistemes de finançament compensen la possible pèrdua de 
competència en el sector

• La banca ha d’afrontar grans reptes; el més important, potser, és la 
digitalització.

• Els empresaris lamenten el trasllat de la seu de CaixaBank i del Banc 
Sabadell a fora de Catalunya, però consideren que encara no s’han notat les 
conseqüències.

Gràfic 14 
Considera globalment positiva la reordenació del sector 
bancari a Catalunya?

68,90%

23,78%

7,32%

Sí No NS/NC

Una reorganització positiva
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Gràfic 15
Què s’hi ha perdut? Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 16 
Què s’hi ha perdut? Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

Autonomia financera

Escala d’entitats per portar a 
terme projectes de finançament 

més ambiciosos

Capacitat de finançament de
l’economia catalana

Capacitat de finançament de 
l’economia catalana

Qualitat de serveis financers

Qualitat de serveis financers

Inclusió financera

Inclusió financera

1 En desacuerdo 2 3 De acuerdo

1 En desacuerdo 2 3 De acuerdo

27,78%

19,75% 24,07%

39,51%

35,80%

39,51%

37,04%

29,63%

29,63%

49,38%

51,85% 13,58%

16,67%

32,72%

42,59% 19,75%

25,93%

35,80%

44,44% 18,52%

23,46%

36,42%

54,94%

33,95%

1 2 3

1 2 3
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Gràfic 17
És positiu que els protagonistes del sector bancari català siguin 
bancs i no entitats privades de caràcter fundacional com les 
caixes d’estalvis?

Gràfic 19 
Opina que, després de la crisi bancària, el centre de decisió 
financera és més a prop o més lluny de Catalunya? Indiqui (1: 
més a prop, 3: més lluny).

Gràfic 20 
Creu que es pot esperar una major concentració en el sector 
financer català?

Gràfic 18 
Mentre es reordenava el sector bancari a Catalunya, les seves 
dues entitats principals, Caixabank i Banc Sabadell, adquirien 
més magnitud, mitjançant l’absorció i adquisicions a l’exterior, 
donant-los encara més, si és possible, dimensió
estatal i internacional. Considera globalment positiu el 
redimensionament dels dos principals bancs catalans? Indiqui 
el seu grau d’acord (1: en desacord, 2: d’acord).

53,42%

28,57%

18,01%

Sí No NS/NC

6,83%

33,54%

59,63%

1 2 3

48,47%

33,74%

17,79%

Sí No NS/NC

6,83%

22,36%

70,81%

1 2 3
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La demografia, una estratègia 
prioritària07

Catalunya no és aliena a la dinàmica 
demogràfica que afecta la Unió Europea, 
la qual compta amb una població cada 
vegada més envellida, uns índexs de 
natalitat i de fertilitat molt baixos i una 
forta dependència de la immigració per 
pal·liar una situació de decreixement 
vegetatiu. Malgrat que tot el continent 
viu dinàmiques poblacionals similars, és 
als països de sud d’Europa on aquesta 
situació esdevé extrema.

Segons dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (Idescat), el 2018 es va 
batre el rècord de població superant 
els 7,5 milions d’habitants. Catalunya 
ha estat històricament un territori amb 
un flux migratori positiu respecte de la 
resta d’Espanya. Si durant dècades va 
acollir a immigració provinent de tot el 
territori espanyol gràcies a una economia 
pròspera i a la seva forta indústria, més 
recentment ha estat terra d’acollida de 
persones procedents de tot el planeta. 
Independentment del seu lloc d’origen, 

Catalunya ha anat mantenint un gradient 
positiu en matèria d’immigració i el 2018 
va tenir un romanent de 43 000 persones. 
En gran manera, aquest gradient es 
deu al diferencial de renda per càpita 
respecte de les àrees d’origen dels 
immigrants.

En l’àmbit demogràfic, Catalunya és 
en una situació de piràmide invertida, 
on la població cada Cop està més 
envellida i la taxa de natalitat baixa a un 
ritme frenètic. Només el 2018, l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE) apunta que 
el nombre de naixements va caure un 
7,3 %. Aquesta estructura poblacional, 
sumada a una esperança de vida més 
alta, preocupa els empresaris, que 
consideren que caldria reconsiderar el 
sistema de pensions. Tot i ser conscients 
que es tracta d’un tema espinós i de 
difícil acord, es considera necessari per 
poder mantenir el model actual. 
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Encara s’apunta que és un problema 
cultural, la baixa natalitat (1,25 fills 
per dona) és un dels problemes que 
més inquieta els empresaris catalans. 
Per atenuar-lo, els màxims dirigents 
empresarials defensen la necessitat 
d’impulsar polítiques de conciliació i de 
major flexibilitat a l’empresa.

Perquè aquestes mesures siguin 
realment efectives, cal evitar situacions 
de desigualtat en les parelles i que 
recaigui tot el pes de les responsabilitats 
de la llar en la dona. Aquest és un 
dels punts clau per millorar la situació 
actual, ja que la incorporació total de 
la dona al mercat laboral ha d’anar 
acompanyada d’una millor conciliació 
en l’àmbit familiar. No obstant això, la 
realitat és que la maternitat és un factor 
que alimenta la bretxa salarial i les 
noves lleis no han trobat la fórmula per 
atenuar aquest desequilibri. Per això, la 
majoria de directius entenen que calen 
entorns laborals flexibles per millorar la 
conciliació de les dones i recolzen que 
les polítiques de terminis també vagin 
dirigides als homes.

Un altre dels temes que cal abordar 
és el dels ajuts. Segons el sector 
empresarial, per augmentar la natalitat 
cal impulsar mesures fiscals que 
incentivin que les dones tinguin més 
fills, així com polítiques socials que 
facilitin la maternitat a les famílies amb 
menys recursos. Entre altres propostes, 
demanen una rebaixa en el preu de 
les escoles bressol i de les activitats 
extraescolars i un preu de l’habitatge 
més assequible perquè els joves es 
puguin emancipar i formar una família. 
A més, les empreses haurien de canviar 
algunes dinàmiques i rols en l’àmbit 
laboral i fomentar mesures reals de 
flexibilitat i conciliació familiar, com el 
teletreball.

Sense cap excepció, els empresaris 
adverteixen que aquestes mesures 
difícilment canviaran la dinàmica a curt 
termini. De fet, els experts defensen que 
les iniciatives de foment de la natalitat no 
comencen a tenir efecte fins a 30 anys 
després.

La baixa natalitat, la reducció de la 
població activa i un sistema de pensions 
cada vegada més insostenible per 
l’envelliment de la població fan que els 
empresaris consideren imprescindible 
impulsar mesures per atraure la 
immigració. Reclamen, per tant, 
l’arribada de mà d’obra qualificada, però 
consideren que la seva incorporació 
s’ha de gestionar de manera ordenada, 
acompanyada i amb garanties. Catalunya 
és terra d’acollida i les dades demostren 
que les onades migratòries afecten 

positivament l’estructura poblacional, 
milloren la competitivitat i aporten riquesa 
i creixement a llarg termini. Malgrat 
això, el teixit empresarial defensa que 
cal un control perquè es gestioni d’una 
manera sostenible, adequant-se a les 
oportunitats laborals que se’ls pugui 
oferir i oferint eines i recursos que 
garanteixin la seva integració.

La immigració com a solució per 
contrarestar la baixa natalitat

Polítiques d’incentius a la natalitat, una 
de les solucions al problema demogràfic

Els experts defensen 
que les iniciatives de 
foment de la natalitat 
no comencen a tenir 
efecte fins a 30 anys 
després.
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La immigració és una qüestió global que 
precisa mesures a escala supranacional. 
Per això, el teixit empresarial català 
lamenta que la Unió Europea no hagi 
promogut una política conjunta en 
matèria migratòria que doni solucions als 
problemes de gestió dels refugiats que 
han patit països com Alemanya o Grècia. 
Opinen que la UE hauria d’intervenir-hi i 
fomentar polítiques que donin suport a la 
gestió de la integració dels immigrants a 
través d’un procés ordenat de recepció, 
acompanyament i formació.

En aquest sentit, un dels aspectes més 
preocupants és el nivell formatiu de la 
immigració. Alguns empresaris defensen 
que s’han d’emprendre accions en origen 
per garantir que les persones que arriben 
a Catalunya tinguin un lloc de treball 
d’acord amb les seves capacitats. També 
consideren que cal promoure mesures 
fiscals per atreure talent estranger, 
malgrat són conscients de la manca de 
mà d’obra en molts sectors i del risc 
que acabin desenvolupant les activitats 
pitjor remunerades. Així doncs, veuen 
amb bons ulls la captació d’immigrants 
en edat formativa per fomentar l’arribada 
de professionals qualificats que puguin 
arribar a ocupar càrrecs directius en les 
empreses.

El teixit empresarial català aplaudeix 
la gestió de la immigració que s’ha dut 
a terme fins ara, ja que ha fet possible 
una bona distribució dels expatriats, i 
les polítiques d’integració per minvar la 
creació de guetos han estat efectives. 
En aquest sentit, gran part de l’èxit rau 
en la proximitat cultural amb els països 
llatinoamericans, que facilita la seva 
integració quan arriben a Espanya.

Per millorar la situació migratòria, 
alguns empresaris consideren que seria 
positiu arribar a acords amb els països 
d’origen, donar-los seguretat jurídica i 
oferir formació i inversions per millorar 
les condicions del territori, així com 
incentivar la creació de serveis.

Pel que fa al discurs polític en matèria 
migratòria, els empresaris es mostren 
preocupats pels missatges i per les 
mesures populistes i demagògiques 
d’alguns partits polítics europeus i alerten 
que de mica en mica s’estan introduint a 
Espanya.

Els empresaris es mostren preocupats pels 
missatges i per les mesures populistes i 
demagògiques d’alguns partits polítics europeus 
i alerten que de mica en mica s’estan introduint a 
Espanya.
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En les últimes dècades, l’estructura 
poblacional catalana ha envellit 
progressivament. El creixement vegetatiu 
zero tindrà conseqüències importants en 
l’evolució de l’economia i és un problema 
estructural que afecta les pensions, l’edat 
de jubilació, les polítiques de natalitat i 
la integració de la immigració. Ara per 
ara, la relació entre jubilats i contribuents 
a la Seguretat Social està clarament 
descompensada i, davant d’una dinàmica 
demogràfica que apunta a un augment 
de l’esperança de vida, el desequilibri 
serà cada cop més gran.

El teixit empresarial alerta que la 
demografia és una qüestió estratègica 
i demana als polítics que prenguin 
mesures urgents per arribar a un acord 
global que abordi el problema. Davant 
d’una població cada vegada més 
envellida, es mostra preocupat pel 
futur i per la viabilitat del sistema de 
pensions actual, encara que pensa que 

el sistema no arribarà a fer fallida gràcies 
a l’arribada de la immigració, que aporta 
una població més jove i amb una taxa de 
natalitat elevada.

Per evitar l’impacte en l’economia 
de l’augment de pensionistes, els 
empresaris defensen que cal captar 
talent estranger amb rendes altes, 
retenir la fuga de cervells i canviar 
la fiscalitat dels plans d’estalvi. Així 
mateix, aposten per revisar l’edat 
de jubilació, incentivar els plans de 
pensions mitjançant l’ampliació dels ajuts 
fiscals i per renunciar a l’actualització 
de les prestacions d’acord amb la 
inflació, mantenint alhora el sistema 
de repartiment. No obstant això, són 
conscients de la dificultat d’abordar 
aquest afer i de la complexitat que 
suposa arribar a un acord global.

Les pensions, una qüestió urgent 
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La natalitat baixa un 40 % 
en els últims 10 anys
Espanya continua perdent natalitat any rere any. És una 
tendència acumulada des de fa temps i que a partir del 
2008 es va veure agreujada amb la crisi econòmica. 
Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 
2018 van néixer 369 302 nens, un 40 % menys que fa deu 
anys.

La taxa bruta de natalitat espanyola també segueix 
descendint i el 2018 es va situar en 7,9 naixements per 
cada 1000 habitants, mentre que a Catalunyava ser de 
8,24. Aquest descens és degut a la disminució del nombre 
de fills per dona i a la reducció de la quantitat de dones en 
edat de ser mares.

A més, la mitjana d’edat de les dones per tenir el seu 
primer fill ha augmentat de 30 a 33 anys en una dècada i 
un 7 % de les mares primerenques tenen més de 40 anys.

La generació del baby 
boom amenaça les 
pensions

• Per primer cop en la història, la pensió contributiva 
mitjana a Catalunya ha superat els mil euros. La 
mitjana el 2018 va assolir els 1008 euros. Catalunya 
té ja un 18,8 % de ciutadans majors de 65 anys, i 
el nombre de pensionistes ascendeix a 1,5 milions. 
Aquestes dues xifres pujaran en els propers anys, la 
qual cosa, sumada a l’augment de les prestacions, 
suposa una seriosa amenaça per a l’equilibri del 
nostre sistema de pensions.

• Aquesta situació, ja de per si preocupant, s’agreujarà 
pels volts del 2025, quan la generació coneguda com 
a baby boom comenci a jubilar-se. Estadístiques en 
mà, la jubilació d’una generació que ha tingut pocs 
fills i que té una esperança de vida molt alta posa en 
perill la supervivència del sistema de pensions actual i 
amenaça amb ofegar econòmicament les generacions 
futures.

• Certament, les previsions són poc favorables: si el 
1996 hi havia un jubilat per cada quatre treballadors, 
les perspectives per al 2050 és que hi haurà dos 
pensionistes per cada tres contribuents.
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Conclusions
• La demografia és una qüestió estratègica. L’estructura 

poblacional catalana és insostenible i el Govern ha de 
promoure polítiques per revertir la piràmide invertida 
actual.

• Administració i empreses han de fomentar polítiques 
actives de conciliació familiar que ajudin a incentivar 
l’augment de la taxa de natalitat.

• La immigració és una de les solucions per contrarestar els 
baixos índexs de natalitat.

• Els empresaris aposten per atreure talent estranger, 
captar-lo amb un paquet de mesures fiscals atractives i 
establir acords amb el país d’origen.

• La relació entre contribuents i jubilats està 
descompensada i cal revisar el sistema de pensions per 
evitar-ne la fallida.

• L’empresariat demana que es revisi l’edat de jubilació, que 
s’incentivin els plans de pensions i que es freni la fuga de 
talent nacional.

Gràfic 21
Considera que la dinàmica demogràfica és una amenaça per a 
l’evolució de l’economia catalana? Indiqui el seu grau d’acord 
(1: en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 22
Davant les baixes taxes de creixement vegetatiu, considera 
necessària la immigració per mantenir el creixement de 
l’economia catalana? Indiqui el seu grau d’acord (1: en 
desacord, 3: d’acord).

28,30% 30,19%

41,51%

1 2 3

8,18%

35,22%

56,60%

1 2 3

Conciliació i suport a la natalitat
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Gràfic 23 
Considera que s’estan adoptant les polítiques actives 
adequades de captació d’immigració? Indiqui el seu grau 
d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

75,47%

20,13%

4,40%

1 2 3

Gràfic 24
El problema demogràfic rep una resposta política adequada. Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

De la UE

De l’Estat

De la Genralitat

1 En desacuerdo 2 3 De acuerdo

70,63%

70,63% 23,75% 5,63%

68,13% 24,38% 6,88%

20,63% 8,75%

Gràfic 25 
Quines altres mesures considera oportunes? Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

Política d’incentius a la
Natalitat

Mesures de conciliació familiar

Prolongació del període de vida 
laboral (endarreriment de la 

Jubilació)

1 En desacuerdo 2 3 De acuerdo

12,50%

6,25% 21,25% 72,50%

30,63% 34,38% 35,00%

26,25% 60,63%

1 2 3

1 2 3
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La formació, garantia d’una millor 
qualificació laboral08

En els últims quatre exercicis, el 
creixement econòmic de Catalunya 
ha anat acompanyat d’una elevada 
creació de llocs de treball. L’afiliació a la 
Seguretat Social va augmentar un 3,5 % 
el 2015, un 3,6 % el 2016, un 3,2 % el 
2017 i un 2,9 % el 2018, segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya.

La forta demanda de treballadors en 
l’economia catalana s’enfronta, però, a 
una oferta marcada per una dinàmica 
demogràfica negativa, certa escassetat 
d’entrants nous i un sector educatiu que, 
després d’anys de canvis, té dificultats 
per oferir les qualificacions que les 
empreses necessiten.

Fa cinquanta anys, Catalunya atreia 
a un bon nombre de treballadors no 
qualificats, demandats per un sector 
industrial pròsper, orientat a segments 
productius de contingut tecnològic mitjà. 

Amb el temps, Catalunya ha mantingut 
el pes del sector industrial, però s’ha 
anat adaptant progressivament a un 
major component tecnològic que exigeix 
més treballadors qualificats. Per això, és 
fonamental que el seu sistema educatiu 
funcioni bé i proveeixi la mà d’obra que 
precisa l’especialització productiva de 
Catalunya.

La majoria dels empresaris entrevistats 
considera que el sistema educatiu 
català és bo tot i que ha de millorar i cal 
introduir-hi canvis per respondre millor a 
les noves necessitats de l’entorn laboral, 
així com establir col·laboracions amb 
el sector privat per millorar la sinergia 
formació-ocupació.

Ara per ara, als directius se’ls fa difícil 
definir clarament els coneixements 
necessaris per als llocs de treball que 
es creen, perquè la pròpia dinàmica 
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econòmica comporta canvis molt ràpids 
que no s’han pogut detectats abans i per 
tant no s’han inclòs en les planificacions 
formatives. Per això, cada cop cobra més 
importància la formació en aptituds per 
sobre de l’adquisició de coneixement 
teòric. Parlar d’aptituds comporta una 

reorientació del sistema educatiu que, 
per a molts, ja s’està fent, tot i que 
d’altres afirmen que encara estem lluny 
dels objectius desitjables.

El sector empresarial afirma que, tot 
i que el sistema educatiu és bo, hi ha 
molts aspectes que s’han de millorar. 
Entre d’altres, pensa que els estudis 
de postgrau que s’ofereixen a les 
universitats catalanes generen altes 

capacitats, a diferència de la formació 
professional o la formació que s’imparteix 
als centres de treball. Per això, els 
empresaris consideren que cal reforçar 
els punts següents.

Per als empresaris, al sistema educatiu s’haurien de reforçar

•  Els coneixements tecnològics

• La flexibilitat

• L’esperit emprenedor

• Les capacitats directives i de lideratge

• El treball en equip

• La creativitat

Juntament amb un sector industrial 
que busca una activitat productiva d’alt 
valor afegit, en l’economia catalana els 
serveis turístics tenen un pes important, 
i demanden treballadors de qualificació 
mitjana-baixa. Catalunya és la comunitat 
autònoma que més turistes rep i el sector 
dona treball a 457 944 persones, segons 
dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme corresponents al segon trimestre 
del 2019, un 1,2 % més que en el mateix 
període de l’any anterior. Aquestes xifres 
confirmen la solidesa del sector turístic 
català i el consoliden com un important 
motor de generació de llocs de treball.

No obstant això, l’estacionalitat de 
l’activitat, que dona molta més feina a 
l’estiu que a l’hivern, es tradueix en una 
important volatilitat l’ocupació. A més, 
la temporalitat i el treball a temps parcial 
dificulten el disseny de programes de 
formació. Alguns empresaris confirmen 
que hi ha una bretxa a l’hora de trobar 
professionals per als llocs de treball 
més demandats. Falten treballadors 
amb experiència, amb competències 
per al lloc de treball i amb capacitat de 
mobilitat, en un sector amb uns salaris 
ajustats.

Els serveis turístics demanden 
treballadors de qualificació mitjana-baixa

Claus per reforçar el sistema educatiu 
català

Per als directius, la 
formació professional 
continua sent la gran 
assignatura pendent 
a Espanya, i també a 
Catalunya. 
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Són molts els que critiquen que les 
universitats no adapten els seus 
ensenyaments a la situació econòmica i 
que això provoca un buit molt preocupant 
entre universitaris i mercat laboral. Això 
és especialment greu a les universitats 
públiques, que per a molts directius 
segueixen sent massa poc flexibles i 
academicistes. Per això assenyalen la 
necessitat de reforçar el paper de la 
universitat en la transformació del teixit 
productiu potenciant la recerca aplicada i 
la transferència tecnològica.

La Universitat Politècnica de Catalunya i 
la Universitat Pompeu Fabra són els
centres universitaris públics que millor 
puntuen els empresaris.

Els representants empresarials afirmen 
també que a Catalunya hi ha moltes 
escoles de negoci bones que han estat 
grans captadors de talent, tot i que 
alguns adverteixen que Madrid ja té més 
capacitat d’atracció que Barcelona.

Una altra qüestió important en l’àmbit 
de la formació és la dels idiomes. Els 
directius, llevat d’alguns pocs, afirmen 
que no hi ha bon nivell d’anglès. Les 
empreses tecnològiques són tal vegada 
les que menys pateixen aquesta 
deficiència formativa, però en la resta de 
sectors hi ha una demanda generalitzada 
perquè es millori l’ensenyament de 
l’anglès, especialment en el sector 
públic.

Els empresaris creuen que l’escola 
pública hauria d’apostar per un sistema 
de formació trilingüe i que les universitats 
públiques també haurien de donar 
un salt qualitatiu en aquesta matèria. 
Mentre això no és així, molts directius es 
mostren preocupats perquè es crea una 
bretxa entre els que han pogut estudiar 
anglès en acadèmies o han fet estades 
en països de parla anglesa, i els que no. 

La universitat ha de tenir un paper 
més actiu

Per als directius, la formació professional 
continua sent la gran assignatura 
pendent a Espanya, i també a Catalunya. 
Tots defensen que cal reforçar-se i posar-
se en valor perquè encara són molts 
els que creuen que és més important 
estudiar a la universitat que cursar una 
formació professional tot i que tingui més 
sortida laboral.

Els directius esmenten la formació 
professional dual com una gran 
oportunitat de formació i de creació 
d’ocupació, i sol·liciten que es potenciï 
seguint l’exemple alemany. Per a la 
majoria d’empresaris, l’FP Dual garanteix 
la relació necessària entre empresa 
i centre formatiu, i opinen que ha de 
millorar substancialment.
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La crisi econòmica i financera de
2008-2013 va truncar el flux de 
treballadors a l’economia, davant d’una 
destrucció significativa d’ocupació i del 
deteriorament d’oportunitats. Una de 
les respostes del Govern espanyol va 
consistir a reformar el mercat laboral, 
reduint els costos (per exemple, 
l’acomiadament) i permetent una major 
flexibilitat en la contractació.

Tots els directius aproven la reforma 
laboral, i opinen que va permetre 
controlar la destrucció d’ocupació,
però alhora consideren que caldria 
introduir-hi noves mesures de flexibilitat, 
especialment en aquells sectors en què 
hi ha alts i baixos.

També és d’interès comú buscar un 
equilibri, intentar evitar la polarització 
i procurar que l’ocupació creada sigui 
estable i sostenible. Alguns experts 
defensen que caldria posar fre als alts 
salaris dels directius, com ha passat en 
alguns països nòrdics, però en general 
la majoria dels empresaris creu que 
cal apostar per la formació per evitar 
la polarització salarial. A més, mostren 
preocupació pels elevats costos de 
les cotitzacions socials, que castiguen 
la competitivitat de les empreses en 
els mercats internacionals i, com a 
conseqüència d’això, perjudiquen 
l’activitat d’exportació.

D’altra banda, cal evitar la tendència de 
la nova economia de crear llocs de treball 
de curta durada i poca remuneració 
perquè un sistema amb aquestes 
característiques és insostenible. La 
formació ha de garantir una major 
productivitat i els sous han de pujar en 
funció d’aquesta millora.

La motxilla austríaca és una mesura que 
els empresaris defensen àmpliament 
com a eina per aconseguir un mercat 

laboral més eficient. Es tracta d’una 
fórmula de capitalització individual dels 
treballadors que, per a molts empresaris, 
permetria reduir la bretxa de costos entre 
treballadors fixos i temporals 

En sentit contrari, algunes de les mesures 
adoptades pel govern socialista de Pedro 
Sánchez posen en alerta els empresaris. 
És el cas de la norma de control 
horari o l’augment del salari mínim 
interprofessional, encara que cap d’elles 
els ha generat un problema greu.

Alguns empresaris alerten que a Europa 
es defensa un mercat laboral molt poc 
flexible que pot provocar que molts 
projectes d’origen europeu acabin 
fent-se fora. Es tracta d’un model molt 
proteccionista que no sempre serveix per 
atraure talent en edats universitàries.

No hi ha una posició comuna entre els 
empresaris sobre si Catalunya continua 
sent un pol d’atracció de talent i 
qualificació. Alguns defensen que sí, que 
Barcelona és una gran marca i un motor 
imparable, però d’altres argumenten que 
la situació no és la mateixa que fa uns 
anys. Hi ha temes com ara la inestabilitat 
política, el tema dels idiomes o de la 
pèrdua d’inversions que estan fent que 
altres comunitats estiguin millorant 
posicions respecte de Catalunya. També 
afecten negativament, segons ells, les 
polítiques fiscals, que haurien de ser més 
favorables per atraure els alts directius.

La reforma laboral va ser útil, però 
cal més flexibilitat

Alguns empresaris 
alerten que a Europa 
es defensa un 
mercat laboral molt 
poc flexible que pot 
provocar que molts 
projectes d’origen 
europeu acabin fent-
se fora.
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El mercat laboral avança 
amb dinamisme
Les últimes dades confirmen un bon ritme de creació 
d’ocupació, tot i que amb lleugeres variacions a la baixa 
en consonància amb el creixement més moderat de 
l’activitat. El nombre total d’afiliats a la Seguretat Social 
es va situar al juny del 2019 en 19 517 697 persones, 
una xifra superior al màxim històric assolit al juliol del 
2007. Per sectors, destaca l’augment de l’afiliació en els 
serveis, especialment els turístics (+3,4 %). Per la seva 
banda, l’última enquesta mostra que durant el primer 
trimestre el cost laboral per hora efectiva va augmentar 
un 2,4 % interanual, amb la qual cosa es va enregistrar 
una acceleració de mig punt percentual respecte del 
segon semestre del 2018. Aquesta pujada s’explica, en 
part, per l’increment de les cotitzacions socials a principi 
d’any per la pujada del salari mínim interprofessional i per 
l’eliminació del límit de les cotitzacions màximes. A més, 
aquesta evolució dels costos laborals és coherent amb 
les pujades salarials pactades en els convenis col·lectius 
(2,2 % de mitjana de gener a maig).

La motxilla austríaca
Els empresaris defensen la necessitat d’impulsar una 
fórmula de capitalització individual dels treballadors, com 
l’anomenada motxilla austríaca.

Amb aquest sistema l’empleat, al llarg de la seva etapa 
laboral, rep per part de l’empresari una aportació anual 
en un fons de capitalització. A canvi, es redueix o se 
suprimeix la indemnització en cas d’acomiadament.

L’empresari va omplint la motxilla del treballador amb un 
percentatge determinat del seu salari brut (a Àustria, un 
1,53 %) i aquests diners no es queden quiets sinó que
són gestionats per un fons que els inverteix per treure’n 
rendiment. A més, la motxilla pertany únicament al 
treballador i l’Estat li garanteix el 100 % del capital, tant 
si és acomiadat com si opta per una altra ocupació o si 
decideix emprendre.

A Espanya s’ha parlat d’implantar un sistema similar, 
però no exactament el de la motxilla austríaca, que 
elimina la indemnització per acomiadament. La idea seria 
combinar aquesta fórmula de capitalització amb el sistema 
tradicional d’indemnitzacions que s’aplica actualment.

FP dual, una eina clau per 
millorar la qualificació dels 
treballadors
L’any 2012 es va introduir a Espanya la modalitat de 
formació professional dual, un procés formatiu que es fa 
tant al centre educatiu com a l’empresa. Alemanya, Àustria 
o Suïssa van ser els pioners d’aquest sistema que a 
Espanya es va introduir en un context de crisi econòmica, 
quan la desocupació juvenil va assolir cotes històriques 
i va esdevenir un dels principals reptes de país. Des de 
llavors aquest model no ha deixat de créixer, però són 
molts els empresaris que creuen que caldria expandir-
lo més perquè continua sent molt desconegut i encara 
s’utilitza poc.

LLes claus de l’èxit d’aquest sistema educatiu són:

• Els programes formatius individualitzats i adaptats a 
les necessitats d’empreses i estudiants.

• L’alternança de la formació en els centres docents i les 
empreses, amb adquisició d’experiència en entorns 
reals, connectant el món educatiu amb l’econòmic i 
empresarial i millorant els processos de transferència i 
innovació.

• La formalització d’una relació laboral mitjançant 
la signatura d’un contracte per a la formació i 
l’aprenentatge que inclou el cobrament d’un salari, 
la qual cosa millora el compromís, la implicació i la 
motivació de les parts.

• La perspectiva d’una contractació posterior per part 
de les empreses implicades, que han invertit en 
formació a la seva mida de personal qualificat.
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Conclusions
•  Els empresaris consideren que el sistema educatiu es pot 

millorar i que s’ha d’adaptar millor a les noves necessitats 
del mercat laboral.

• L’aprenentatge de l’anglès encara és una assignatura 
pendent. El sistema educatiu a Catalunya hauria 
d’apostar pel trilingüisme.

• Cal donar un impuls a la formació professional dual.

• Els empresaris defensen la formació com a palanca de 
creixement en el mercat laboral.

• La reforma laboral va complir amb els seus objectius. Ara 
és el moment d’afinar-ne els detalls.

Gràfic 26 
Considera que el sistema educatiu català està capacitat per 
oferir els perfils que demanda la seva economia? Indiqui el seu 
grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

25,16%

44,03%

30,82%

1 2 3

Mercat de treball, formació i capital humà
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La formació, garantia d’una millor qualificació laboral

1 Baja 2 3 Alta

Gràfic 28
Creu que cal reformar-lo? Indiqui el seu grau d’acord (1: en 
desacord, 3: d’acord).

Gràfic 29 
Creu que és necessària una major col·laboració entre la 
universitat i l’empresa? (1: en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 27
Valori la capacitat del sistema educatiu català en els aspectes següents (1: baixa, 3: alta).

10,83%

31,85%

57,32%

1 2 3

0,63%
5,66%

93,71%

1 2 3

Formació professional 

Formació en el lloc de treball

Graus universitaris

Estudis de postgrau

32,91% 53,16%

34,18%

8,23%

6,96% 31,96% 60,76%

44,94% 46,84%

55,06% 10,76%

13,92%

1 2 3

Gràfic 30
La recuperació econòmica posterior a la crisi ha comportat una 
intensa creació d’ocupació a Catalunya. En quina mesura es pot 
atribuir la recuperació de l’ocupació a la reforma laboral? Indiqui 
el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 31
Creu que cal avançar més en la flexibilització del mercat laboral? 
Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

28,03%

49,04%

22,93%

1 2 3

13,92%

36,08%

50,00%

1 2 3
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Gràfic 32  
Com a conseqüència de la reforma laboral, el mercat laboral 
s’ha precaritzat i s’ha segmentat entre treballadors amb i
sense drets. En una economia com la catalana, industrial o de 
serveis de valor afegit elevat, considera que l’ocupació creada 
és de “qualitat i sostenible” (estable, ben remunerada, per a 
treballadors d’alta productivitat)? Indiqui el seu grau d’acord (1: 
en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 33
Considera adequada la polarització del mercat laboral per als 
objectius econòmics de Catalunya? Indiqui el seu grau d’acord 
(1: en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 34
Considera que un mercat laboral més garant dels drets dels 
treballadors aconseguiria una execució millor en la qualificació 
dels seus treballadors? Indiqui el seu grau d’acord 
(1: en desacord, 3: d’acord).

46,50% 45,22%

8,28%

1 2 3

54,55%

37,66%

7,79%

1 2 3

50,64%

32,69%

16,67%

1 2 3

Gràfic 35
Les condicions laborals influeixen en l’acumulació de 
capital humà en l’economia. Veu possible atreure talent a les 
condicions laborals establertes per la reforma laboral? Indiqui el 
seu grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 36
Creu que les condicions laborals afavoreixen l’acumulació de 
capital humà en el si de les plantilles? Indiqui el seu grau d’acord 
(1: en desacord, 3: d’acord).

27,74%

49,68%

22,58%

1 2 3

20,65%

58,71%

20,65%
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Aposta per la innovació per liderar la 
disrupció tecnològica09

L’economia catalana ha estat pionera 
en el món industrial. Amb els anys, no 
ha perdut la seva posició de lideratge i 
continua intentant liderar la nova oferta 
que ha aparegut després de la irrupció
de les noves tecnologies. Les empreses 
de Catalunya han fet un gran esforç per 
adaptar-se als nous models de negoci i 
per oferir solucions tecnològiques que 
millorin la qualitat de vida de la societat 
en l’àmbit urbà. Per això, han apostat 
per la investigació i per la creativitat, la 
qual cosa els ha permès atreure talent i 
inversió a activitats com les dels centres 
tecnològics o dels centres privats 
associats als hospitals.

Catalunya ha destacat històricament 
per albergar un gran nombre de pimes 
(el 96 % del total) amb un alt grau de 
creativitat i innovació, la qual cosa 
és un indicador d’èxit en termes de 
competitivitat i eficiència. En aquest 
sentit, el sector empresarial valora 

l’emprenedoria, l’alta creativitat i la forta 
aposta per la innovació de les empreses 
catalanes.

En els últims temps, la societat 
ha contemplat l’aparició de grans 
innovacions en processos productius 
industrials, com la robotització o 
la impressió 3D. Un dels avenços 
que els empresaris consideren més 
rellevants és l’automatització de les 
cadenes logístiques, sector que ha 
experimentat millores importants gràcies 
a l’automatització dels magatzems 
i a la integració de la cadena de 
subministraments. D’altra banda, alguns 
sectors com ara la biotecnologia, 
la biomedicina o l’agroindústria han 
experimentat grans avenços i la irrupció 
de les dades massives (big data) ha 
transformat la manera d’emmagatzemar 
informació i de processar-la a través de 
l’analítica de dades. Pensant en el futur, 
també són molt prometedores altres 
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tecnologies innovadores, com l’internet 
de les coses o la intel·ligència artificial, 
si bé els empresaris consideren que 
encara els falta recorregut per conèixer 
el seu abast i les seves aplicacions reals, 
així com per integrar-les de manera 
generalitzada en els sistemes productius.

El sector empresarial considera que 
Catalunya mereix una qualificació de 
notable pel que fa a coneixement i 
aposta per la tecnologia en un moment 
en què es presenten considerables 
oportunitats de desenvolupament de 
negoci. No obstant això, tot i que alguns 
empresaris creuen que continua sent 
un referent en el terreny tecnològic, la 
inestabilitat política ha comportat algunes 
conseqüències no desitjades. A més, 
lamenten la manca d’unanimitat i de 
consens en l’Administració per ajudar en 
els projectes tecnològics i finançar-los, 
així com la posició del Govern d’Espanya 
en la seva aposta per Madrid en lloc 
de per Barcelona. Aquest escenari 
de dificultat ha empès les empreses 
catalanes a intentar captar suports de 
manera independent, ja que consideren 
que no s’ha apostat per Catalunya per 
ser el gran referent tecnològic a escala 
nacional.

Catalunya gaudeix d’una posició 
privilegiada dins del territori espanyol, 
on és líder en matèria d’innovació i de 
tecnologia, i disposa de capital suficient 
per millorar la seva posició a Europa. Tot 
i això, els empresaris consideren que 
encara resten moltes àrees per explorar, 

sobretot en matèria de formació tècnica. 
Per solucionar aquest dèficit, consideren 
imprescindible apostar per la creació 
de centres i universitats d’avantguarda 
i potenciar els convenis amb empreses 
tecnològiques, escoles i universitats que 
siguin referents a nivell internacional. 
Un dels reptes més importants als 
quals s’enfronta la indústria és el de la 
necessitat de transferir el coneixement 
i formar els treballadors perquè siguin 
capaços d’abordar tots els canvis 
que suposa la introducció de noves 
tecnologies en tots els processos 
productius.

Els factors principals per aconseguir 
l’èxit en l’àmbit tecnològic són impulsar 
l’emprenedoria des de les universitats, 
atraure talent internacional i augmentar 
les sinergies i el flux de relació entre 
l’àmbit acadèmic i les empreses. Tot i que 
els directius reconeixen que en els últims 
anys s’ha dedicat un esforç per integrar 
universitat, empresa i Administració, cal 
assolir una transferència tecnològica 
efectiva, posar el focus en el retorn que 
obtenen les investigacions de docents 
i doctors i estudiar com transferir el 
coneixement a les pimes per aprofitar 
les oportunitats que aporta aquest canvi 
de paradigma. A més, els directius 
consideren necessària la creació de 
centres d’excel·lència pioners que 
potenciïn el desenvolupament de noves 
tecnologies i estimulin l’emprenedoria a 
través del coneixement.

Alguns empresaris 
alerten que a Europa 
es defensa un 
mercat laboral molt 
poc flexible que pot 
provocar que molts 
projectes d’origen 
europeu acabin fent-
se fora.
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En el sector empresarial, regna el 
convenciment que, tot i que l’economia 
catalana ha fet les coses bé i és un 
referent tecnològic, encara és lluny dels 
models utilitzats en altres països que 
han fet una gran aposta per la captació 
de talent. Encara no estem a l’altura 
de les principals potències pel que fa a 
les dimensions dels projectes liderats. 
A diferència d’altres països, com ara la 
Xina o els Estats Units, on Silicon Valley 
atrau les empreses i multinacionals més 
pioneres del sector, a Catalunya l’aposta 
per la creació de noves tecnologies la 
lideren les microempreses i les startups. 
La majoria dels empresaris enquestats 
afirma que l’Administració ha de fomentar 
l’atracció de talent, captar grans
empreses pioneres en l’àrea tecnològica 
i dissenyar un pla estratègic de futur per 
reforçar, potenciar i invertir en projectes 
concrets que permetin competir amb 
les grans potències mundials. Part dels 
empresaris reclamen que la Unió Europea 
promogui aquest tipus de projectes i 
impulsi una política d’harmonització fiscal 
que eviti que es repeteixin situacions 
com la d’Irlanda, que ha esdevingut 
un paradís per a multinacionals 
tecnològiques com Amazon i Google 
gràcies a l’aplicació de les tax rulings, 
que permeten reduir la seva factura fiscal 
a Europa.

Tot i que l’economia catalana segueix 
una dinàmica innovadora en el seu 
sistema productiu, alguns pensen que la 
seva bona posició en matèria tecnològica 
és completament conjuntural, fruit de la 
inversió d’empreses privades a la zona. 
Espanya no ocupa les primeres posicions 
pel que fa a aposta per l’R+D+I, no 
compta amb una estructura ferma i no 
té una cultura arrelada que potenciï 
la investigació. En canvi, Catalunya, i 

especialment Barcelona,   s’ha vist molt 
afavorida per la injecció de capital 
d’empreses que han decidit instal·lar-
se al seu territori, i que han aportat una 
gran liquiditat i l’han situat en quarta 
posició pel que fa a nombre d’empreses 
emergents (startups) a Europa.

La tecnologia avança a passos de 
gegant i en els propers anys apareixeran 
noves oportunitats de negoci gràcies 
al desenvolupament de la intel·ligència 
artificial, la neurociència, la mobilitat, 
l’aparició de noves energies més 
econòmiques o la realitat virtual. Davant 
d’aquest escenari, els empresaris 
demanen que les empreses dediquin un 
esforç extra per adaptar-s’hi i innovar en 
aquestes àrees amb una política de llarg 
termini.

L’economia catalana està ben 
posicionada, però encara queda molta 
feina per fer
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La irrupció de les noves tecnologies 
suposa l’aparició de nous reptes 
que s’han de resoldre amb èxit per 
mantenir la competitivitat i una posició 
privilegiada. Alguns sectors defensen 
que per aprofitar millor el potencial de 
Catalunya, i de Barcelona en concret, 
caldria impulsar un hub de l’alimentació, 
del sector farmacèutic i de les noves 
tecnologies, format per universitats, 
sector econòmic i administracions. En 
aquest sentit, companyies i institucions 
porten anys treballant el posicionament 
de Barcelona,   en concret, a través del 
projecte Pier01, com “el nou Silicon 
Valley d’Europa”.

L’arribada de la quarta revolució 
industrial porta amb si la digitalització 
dels processos productius i l’ús de 
noves tecnologies, com l’internet de 
la coses, les dades massives (big 
data) i l’anàlisi de dades. En aquest 
ventall de noves possibilitats, la 
implantació de la tecnologia sense fil 
5G esdevé imprescindible. Gràcies a 
l’èxit a Catalunya de la col·laboració 
publicoprivada, Barcelona es postula 
per encapçalar el desenvolupament 
d’aquesta nova tecnologia que pot 
impulsar avenços importants en àmbits 
tan variats com la sanitat o la mobilitat.

Els empresaris entrevistats consideren 
que una de les claus per ser líders és 
fomentar més la col·laboració entre les 
administracions i les empreses i dotar 
aquesta aliança d’una importància 
estratègica. Opinen que el principal 

objectiu ha de ser promoure projectes 
conjunts d’innovació i tecnologia i 
demanen a l’Administració implicació, 
efectivitat i competitivitat, ja que 
asseguren que fa anys que no se 
senten acompanyats per les institucions 
públiques a l’hora d’abordar la revolució 
tecnològica de la indústria. El sector de 
la biomedicina, entre d’altres, ofereix 
una gran oportunitat per enlairar-se i 
especialitzar-se.

Un dels factors més rellevants per 
conservar la posició de lideratge de 
Catalunya en el mercat internacional
està directament associada amb la 
celebració del Mobile World Congress 
a Barcelona,   un aparador de luxe al 
món que permet a la capital catalana 
ser el focus d’atenció dels grans actors 
tecnològics per uns dies. Deixant de 
banda l’impacte econòmic que suposa 
acollir aquest certamen a Fira de 
Barcelona,   el Mobile permet atreure a 
la ciutat a nombroses empreses que 
cerquen noves oportunitats. No obstant 
això, per pujar un graó al rànquing, els 
empresaris proposen millorar els serveis 
que s’ofereixen als congressistes que es 
reuneixen a Barcelona i atreure a altres 
fires del sector com ara el Consumer 
Electronic Show (CES), el CeBit o l’IFA.

A quins reptes s’enfronta el sector 
empresarial?

L’arribada de la quarta 
revolució industrial 
porta la digitalització 
dels processos 
productius i l’ús de 
noves tecnologies, 
com l’internet de 
la coses, les dades 
massives (big data) i 
l’anàlisi de dades.
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Tota disrupció comporta un seguit de 
riscos. Tot i que Catalunya ha estat 
bressol de grans empreses pioneres en 
multitud de sectors, actualment només 
la farmacèutica Grífols és reconeguda 
pel seu lideratge a escala mundial en la 
venda de proteïnes plasmàtiques. Cal 
recuperar l’impuls i posicionar noves 
companyies en el terreny internacional.

Encara que Catalunya té una gran 
capacitat d’atracció, la idiosincràsia 
del sector empresarial català, basat en 
companyies majoritàriament petites, pot 
suposar una barrera a l’hora d’innovar 
en tecnologia. L’esperit emprenedor 
i innovador de les pimes catalanes 
potencia la seva capacitat de recerca, 
però en matèria tecnològica és important 
comptar amb recursos i professionals 
qualificats per destacar en un mercat en 
què la competència és cada cop més 
intensa. Avui dia, moltes companyies 
lluiten per comercialitzar nous productes 
molt innovadors, però la incapacitat 
d’escalar i l’absència de relació amb 
les grans corporacions suposa un fre 
per al seu creixement. A més, tenen el 
desavantatge que la seva capacitat per 
amortitzar els costos és menor, tot i que 
la innovació s’hagi democratitzat en els 
últims anys.

Segons l’opinió dels empresaris, 
la inestabilitat política que viu 
Catalunya avui dia no afavoreix el seu 
posicionament com a referent a escala 
mundial. Tot i que el territori té un teixit 

empresarial molt ric i compta amb 
startups innovadores i dinàmiques, 
encara no gaudeixen del suport 
institucional necessari per acabar
d’enlairar-se i assentar el seu model 
de negoci. Els empresaris lamenten 
que la malmesa economia espanyola 
i les retallades sofertes en els últims 
anys hagin alentit l’expansió de moltes 
empreses, tot i comptar amb una 
ubicació geogràfica privilegiada i un 
entorn empresarial molt favorable. 
Catalunya compta amb un ecosistema 
únic al món.

Tot i això, està perdent força econòmica 
en molts sectors, inclòs el tecnològic, 
a conseqüència de les divisions i de la 
rivalitat política entre el Govern català 
i l’espanyol. Per això, els alts càrrecs 
de les empreses demanen que deixin 
de banda la confrontació i treballin de 
manera conjunta per donar suport a les 
empreses i institucions que són el motor 
de l’economia. Només des de l’absolut 
coneixement del sector es poden 
fomentar projectes rellevants i, en aquest 
sentit, demanen la implicació de la classe 
política per treballar a llarg termini en una 
estratègia que situï a la tecnologia com 
una de les seves prioritats.

L’oportunitat davant dels riscos

Encara que Catalunya té una gran capacitat 
d’atracció, la idiosincràsia del sector 
empresarial català, basat en companyies 
majoritàriament petites, pot suposar una 
barrera a l’hora d’innovar en tecnologia.
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Catalunya gaudeix d’una bona posició 
en el mercat tecnològic mundial, però 
s’ha d’esforçar per no perdre pistonada 
i aprofitar les oportunitats del futur. 
Per atraure talent i noves inversions, 
els empresaris valoren l’opció de crear 
incentius laborals i de repetir la fórmula 
desenvolupada a Holanda, Irlanda o 
Portugal, que ofereixen ajudes i una 
fiscalitat favorable. No obstant això, per 
evitar un tracte de favor a certs territoris, 
consideren que la Unió Europea ha 
d’aprovar una regulació que asseguri que 
les empreses tecnològiques paguen els 
impostos al país on desenvolupen la seva 
activitat.

Un altre aspecte determinant per 
millorar la competitivitat de les empreses 
catalanes és canviar la mentalitat 
dels directius, que s’han d’adaptar a 
les noves realitats i interioritzar-les, 
i estar oberts al canvi de model de 
negoci que acompanya la revolució 
tecnològica. S’acosten moments decisius 
i les empreses han d’estar preparades 
per assumir el nou paradigma que 
comporta la innovació. Per a això, és 
imprescindible que les organitzacions 
augmentin la inversió en R+D+I i que el 
Govern impulsi accions concretes per 
promocionar el sector tecnològic. 

Claus per situar Catalunya com a 
referent tecnològic
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PIER01, el hub tecnològic 
internacional “made in 
BCN”
En línia amb l’aposta del món empresarial i de les 
institucions catalanes per les empreses tecnològiques i 
les startups, el Palau de Mar de Barcelona acull des del 
2016 el Pier01 Barcelona Tech City, un edifici de referència 
per a l’ecosistema català d’emprenedors. Es tracta d’un 
projecte col·laboratiu que situa la ciutat com a captador 
de talent tecnològic emprenedor.

Aquest espai, un dels més grans d’aquest tipus a 
Europa, acull als seus 10 000 metres quadrats empreses 
del sector, incubadores i acceleradores d’empreses 
emergents, com ara Mobile World Capital, Holaluz, Drivy, 
Housfy o Nucli.

Les més de cent empreses que ocupen l’espai fan 
de Pier01 un referent del sector digital al servei dels 
emprenedors i de les empreses emergents, i posen 
Barcelona al mapa de l’escena tecnològica internacional

Després de l’èxit aconseguit amb Pier01 i el creixement 
de l’ecosistema tecnològic i digital que ha experimentat 
Barcelona,   el 2019 s’ha creat Pier02, un nou espai 
d’innovació per a empreses emergents especialitzat en 
companyies dedicades a la tecnologia blockchain, i
el Barcelona Civic Tech House, dirigit a iniciatives 
d’innovació responsable i tecnologia cívica. I, segons fonts 
del Barcelona Tech City, ja s’està treballant en la creació 
del Pier03, que serà més gran que els seus antecessors.

MareNostrum 5, el 
superordinador més ràpid 
d’Europa
La Comissió Europea va anunciar el juny del 2019 que 
Barcelona ha estat designada per acollir el superordinador 
més ràpid d’Europa. La màquina, batejada com 
MareNostrum 5, tindrà un rendiment màxim de 200 
petaflops (200 000 bilions d’operacions per segon), que 
multiplicarà per 18 el del nucli de l’actual MareNostrum 4, 
situat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

El Barcelona Supercomputing Center (BSC) serà 
l’encarregat de la seva gestió. MareNostrum 5 té un cost 
de 200 milions d’euros, la meitat dels quals serà assumida 
per la Comissió Europea, i l’altra a parts iguals pel 
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, la Generalitat 
i un consorci format per Portugal, Croàcia i Turquia.

Amb aquest nou superordinador, Europa vol liderar un 
sector estratègic com és el mercat de la supercomputació 
i que ara encapçalen els Estats Units, la Xina i el Japó.

Solucions per continuar 
sent un territori captador 
de talent
Catalunya és un territori captador de talent, però en 
els últims temps ha sorgit una gran competència a tot 
Europa i cal que administracions i empreses desenvolupin 
un seguit de mesures per continuar sent un focus de 
coneixement i per liderar el sector tecnològic. Per tot 
plegat, els empresaris aposten per adoptar una sèrie de 
mesures que garanteixin la posició rellevant de Catalunya:

1. Fomentar el consens entre administracions públiques 
per apostar per la ciutat de Barcelona i finançar 
projectes empresarials.

2. Crear centres de formació de referència i bons 
convenis de col·laboració entre universitats.

3. Impulsar l’emprenedoria.

4. Posicionar Barcelona com a referent a escala 
internacional per a la celebració de les fires i 
congressos més influents per captar empreses 
punteres associades.

5. Crear incentius laborals i fiscals.

6. Augmentar la inversió en R+D+I.
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Gràfic 38
Catalunya està guanyant posicions, les manté o les perd en 
relació amb la situació tecnològica internacional? Triï una opció.

8,50%

49,02%
42,48%

1 2 3

31,58%

44,08%

24,34%

Ganando Manteniendo Perdiendo

Conclusions
•  Catalunya disposa d’un teixit empresarial 

emprenedor i innovador, i és un territori que atrau 
talent.

• Cal potenciar la sinergia entre universitats i 
empreses per fomentar la transferència de 
coneixements.

• La creació de centres de formació capdavanters 
en matèria tecnològica i la participació de les 
universitats catalanes són factors

• fonamentals per ser una referència a escala 
internacional.

• El Govern ha de posar el focus en la innovació 
tecnològica com una de les seves prioritats i 
fomentar polítiques que ajudin a liderar el sector.

Gràfic 37
Considera que l’economia catalana segueix una dinàmica 
innovadora en el seu sistema productiu? Indiqui el seu grau 
d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

Noves tecnologies

Guanyant 
posicions

Mantenint 
posicions

Perdent 
posicions
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1 Poco relevante 2 3 Muy relevante

Gràfic 39
Valori la rellevància que suposen en la producció i en la rendibilitat de l’economia catalana els avenços tecnològics que arriben des dels 
àmbits següents (1: poc rellevant, 3: molt rellevant).

Robotització o producció automatitzada 
al sector industrial

RPA (robot process automation)
al sector de serveis

Automatització de les cadenes logístiques 
(magatzem automàtic / connexió de diferents 

baules de la cadena logística mitjançant internet 
i protocols ad hoc.

Finances i assegurances a internet 
(fintech i insurtech)

Internet de les coses: interconnexió de 
dispositius de seguiment i control incorporats 

en “totes les coses” al nostre abast

IIntel·ligència artificial: substitució de funcions en 
les quals els humans (treballadors, si s’escau)

han de prendre decisions

Millora de les capacitats analítiques sobre dades 
de producció i control de qualitat i de tots els 

tipus de processos

Avenços tecnològics bàsics: ciència dels 
materials, biotecnologia, biomedicina, 

agroindústria

3,38% 25,68% 70,95%

10,14% 44,59% 43,92%

74,32%24,32%1,35%

16,22% 54,73% 26,36%

46,62%40,54%11,49%

16,89% 40,54% 40,54%

55,41%39,19%

24,32% 68,92%

3,38%

3,38%

1 2 3

Gràfic 40
En gran part, els líders de l’àmbit de la innovació són els 
gegants tecnològics, seguits de grans corporacions d’abast 
internacional. Considera que la petita mida empresarial és 
una barrera per a la innovació tecnològica? Indiqui el seu grau 
d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 41
Creu que la petita mida mitjana de les empreses a Catalunya és 
un problema per a la innovació en l’economia catalana? Indiqui 
el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

24,83%
34,90%

40,27%

1 2 3

30,67%
36,67% 32,67%

1 2 3
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Gràfic 42
Valori el suport i iniciatives per al desenvolupament tecnològic 
de les administracions públiques (Unió Europea, estatal, 
autonòmica). Indiqui’n el grau (1: insuficient, 3: elevat).

Gràfic 44
Creu que hi ha un ecosistema complet per a la innovació 
tecnològica a Catalunya? (Ajudes a les empreses emergents, 
iniciatives publicoprivades, capital llavor, capital risc, 
internacionalització d’empreses, hubs d’innovació...) Indiqui el 
seu grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 45
Considera la universitat i els centres de recerca públics com 
un actor rellevant en la innovació tecnològica en l’economia 
catalana? Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 
3: d’acord).

Gràfic 43
Creu que són suficients els incentius per a la localització 
d’empreses innovadores a Catalunya? Indiqui el seu grau 
d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

66,00%

30,00%

4,00%

1 2 3

33,33%

52,67%

14,00%

1 2 3

36,00% 38,00%

26,00%

1 2 3

65,10%

28,19%

6,71%

1 2 3
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A la recerca d’un model turístic nou10
L’economia catalana porta batent rècords 
de turistes de manera consistent des 
del 2011. Amb 19,1 milions de visitants 
estrangers el 2018, el sector turístic 
manté el dinamisme i ja representa 
el 12 % del PIB. La seva ubicació 
privilegiada, la diversitat climàtica 
i la gran oferta cultural, natural i 
gastronòmica converteixen Catalunya en 
una destinació de primer nivell.

En termes generals, durant els últims 
anys, els ingressos per turisme han 
superat el ritme de creixement del 
nombre de visitants a Catalunya, la qual 
cosa implica un augment sistemàtic dels 
ingressos per visitant i dels indicadors 
de rendibilitat. En els cinc primers mesos 
del 2019, per exemple, l’increment de 
facturació mitjana per habitació ocupada 
va ser del 5,7 %, segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya. 

No obstant això, s’ha observat un 
conjunt d’evidències de saturació en 

determinades destinacions turístiques. 
Els empresaris consideren que el model 
de destinació urbana i el de sol i platja 
han assolit el seu límit. A més, el ritme 
de creixement de l’ocupació és cada 
cop menor, la qual cosa pot ser un 
símptoma d’una certa limitació de la 
capacitat. Alhora, modalitats de consum 
col·laboratiu (per exemple, Airbnb) ha 
guanyat rellevància en les destinacions 
urbanes.

Tot i que en termes generals els 
empresaris no qüestionen el model 
turístic català actual, sí defensen 
la necessitat de repensar algunes 
estratègies i de buscar solucions 
innovadores que permetin millorar 
la relació entre turistes i residents, 
especialment a Barcelona. Entre 
aquestes solucions, els empresaris 
defensen que una bona oferta cultural 
atrauria turistes de nivell adquisitiu més 
alt, alhora que és interessant per a la 
ciutadania.

L’oferta turística catalana és àmplia i 
diversificada:

•  Desenvolupament urbà, creuers i 
congressos a Barcelona

• Destinacions culturals

• Sol i platja

• Esquí i muntanya

• Natura
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La marca Barcelona ha estat i és 
un èxit que genera concentració de 
visitants a la ciutat durant tot l’any. Les 
administracions catalanes, i especialment 
l’Ajuntament de Barcelona,   han d’assumir 
aquest repte i gestionar en positiu per 
evitar la propagació de l’anomenada 
turismofòbia, que es concreta en les 
crítiques veïnals a l’arribada massiva 
de turistes. Els empresaris reclamen 
a l’Administració local que ajudi a 
transmetre a la ciutadania els avantatges 
del turisme abans que els seus 
inconvenients, en comptes de sumar-se 
a la crítica, i que aposti per un turisme de 
qualitat.

Tots els empresaris es mostren molt 
crítics amb el Pla Especial Urbanístic 
d’Allotjaments Turístics (Peuat), també 
denominat moratòria hotelera, aprovat 
pel Govern municipal d’Ada Colau. 
Segons denuncien els empresaris, 
el Peuat ha frenat els nous projectes 
hotelers de qualitat que pretenien 
instal·lar-se a Barcelona i les ampliacions 
d’establiments ja existents per poder 
allotjar-hi més persones. Grans 
companyies hoteleres internacionals, 
com Four Seasons i Grand Hyatt, 
han abandonat els seus projectes a 
Barcelona a causa de les restriccions de 
la nova normativa. Allotjar-se en aquests 
hotels pot costar entre 600 i 700 euros 
al dia, la qual cosa garanteix l’arribada 
d’un turista d’alt valor adquisitiu i no 
massiu. Els empresaris creuen que 
aquesta moratòria potser tenia sentit en 
algun barri en concret, com Ciutat Vella, 
però no en tota la ciutat. Per això, molts 

adverteixen d’un cert perill en la dinàmica 
del turisme a Barcelona per l’augment 
del preu dels lloguers o la gentrificació 
dels barris del centre de la ciutat, però no 
estan d’acord amb el veto actual.

Dels nous projectes que s’han presentat 
a l’Ajuntament, només s’han aprovat 16 
i la majoria són albergs i hostals, a més 
d’altres allotjaments situats a la perifèria. 
Aquest tipus d’establiments atrauen un 
turista que busca fer la mínima despesa, 
igual que la majoria de visitants que 
s’allotgen en pisos turístics.

L’oferta d’habitatges compartits creix 
i ha assolit els 9500 habitatges legals i 
entre 6000 i 8000 pisos il·legals, segons 
algunes fonts. Sobre aquesta qüestió, 
no hi ha unanimitat entre els entrevistats. 
Alguns empresaris creuen que finalment 
s’ha començat a actuar de manera
encertada, i s’han establit controls 
perquè els habitatges turístics compleixin 
uns requisits determinats. Segons 
ells, és important que convisquin les 
dues fórmules, el turisme low cost i el 
turisme de qualitat, sense traves des de 
l’Administració pública. En canvi, altres 
empresaris es mostren més crítics amb 
la gestió local i sol·liciten una acció més 
contundent i severa per regular aquesta 
oferta. Una possible solució passa per 
la creació d’hotels apartaments low cost 
que permetin concentrar el turisme en 
un únic edifici i eviti que els residents 
hagin de compartir el seu espai amb els 
turistes.

Èxit rotund de la marca Barcelona

Tots els empresaris 
es mostren molt 
crítics amb el Pla 
Especial Urbanístic 
d’Allotjaments Turístics 
(Peuat), també 
denominat moratòria 
hotelera, aprovat pel 
Govern municipal 
d’Ada Colau.
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Els empresaris defensen que és 
important regular en positiu en temes 
com la gestió dels vehicles de transport 
amb conductor (VTC) a Barcelona,   
que s’ha optat per posar-hi límits en 
comptes de facilitar la convivència entre 
el taxi i les noves modalitats privades de 
mobilitat urbana. Els directius creuen que 
no es pot anar en contra de les noves 
dinàmiques de serveis ni prescindir-ne.

L’aeroport de Barcelona ha esdevingut 
un hub de viatges low cost. El 2018 
va superar per primera vegada els 
cinquanta milions de passatgers anuals 
i el seu creixement va ser del 6,1 %. 
Una bona part dels viatgers que van 
arribar a l’aeroport té la seva destinació 
final a Catalunya, ja que la importància 
dels vols en trànsit és, de moment, 
reduïda. Aquesta evolució no preocupa 
els empresaris, que consideren que el 
model low cost també apropa Barcelona 
a la majoria de ciutats europees. En tot 
cas, el que sí demanen els directius de 
les empreses és que es potenciïn certes 
connexions internacionals per captar 
turistes de determinats indrets.

Les dades confirmen que el nombre de 
turistes continua augmentant a Catalunya 
i també a Barcelona,   la qual cosa indica 
una recuperació de ’activitat del sector, 
que va caure en l’últim trimestre del 
2017 i en l’arrencada del 2018 a causa a 
l’atemptat de la Rambla i, després, pels 
esdeveniments de la fase més crítica del 
procés.

Per als directius de les empreses, és 
important impulsar mesures que facin 
de Barcelona una ciutat atractiva també 
per al turista de nivell adquisitiu alt, 
redistribuir el turisme al territori català i 
superar l’estacionalitat. Entre aquestes 
mesures, s’esmenten les següents: 
fomentar el turisme cultural, promovent 
nous museus a Barcelona,   exposicions 
importants o espectacles únics.

• Potenciar el turisme sanitari.

• Oferta gastronòmica i cultural de 
qualitat.

• Continuar fomentant el turisme 
de negocis. Captar noves fires i 
congressos.

• Evitar la saturació d’algunes zones a 
través de les noves tecnologies.

• Ampliar l’àrea d’interès turístic més 
enllà de Barcelona. La geografia 
relativament reduïda de Catalunya 
(“de Barcelona als Pirineus, són 
quatre passes”, afirmen alguns 
empresaris) afavoreix la diversificació.

• Recuperar la col·laboració 
publicoprivada que tan bons resultats 
ha donat en la gestió del turisme 
a Barcelona i ampliar-la a l’àmbit 
català. Això també es pot aplicar a la 
gestió de les infraestructures.

La importància de regular en positiu
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Mesures per mantenir el 
lideratge en el turisme
Un dels punts clau per als empresaris és com fer una bona 
gestió del turisme a Barcelona. Per a aquest col·lectiu, és 
prioritari impulsar mesures que facin de la ciutat comtal 
una destinació atractiva per a tot tipus de viatgers, inclòs 
el turista de nivell adquisitiu alt, redistribuir el turisme 
per tot el territori català i superar l’estacionalitat. Entre 
aquestes mesures, s’esmenten les següents:

•  Fomentar el turisme cultural, promovent nous 
museus a Barcelona,   exposicions importants o 
espectacles únics.

• Potenciar el turisme sanitari.

• Continuar fomentant el turisme de negocis. Captar 
noves fires i congressos.

• Evitar la saturació d’algunes zones a través de les 
noves tecnologies.

• Ampliar l’àrea d’interès turístic més enllà de 
Barcelona. La geografia relativament reduïda de 
Catalunya (“de Barcelona als Pirineus, són quatre 
passes”, afirmen alguns empresaris) afavoreix la 
diversificació.

• Recuperar la col·laboració publicoprivada que tan 
bons resultats ha donat en la gestió del turisme a 
Barcelona i ampliar-la a l’àmbit català. Això també 
es pot aplicar a la gestió de les infraestructures.

Més enllà de Barcelona
Entre els desafiaments a què s’ha d’afrontar el model 
turístic català, els empresaris destaquen els següents:

• Redistribuir i diversificar per potenciar destinacions 
catalanes diferents de Barcelona.

• Millorar la competitivitat i la sostenibilitat.

• Adaptar el sector a les noves tecnologies i encaixar 
l’economia col·laborativa en l’activitat turística.

• Revisar el model de sol i platja invertint en 
infraestructures hoteleres i urbanes i utilitzant algunes 
tècniques de mercat que evitin que determinades 
zones de litoral català només atreguin l’anomenat 
turisme de borratxera.

• Potenciar el turisme de negocis i diversificar-lo 
territorialment.

La seguretat, motiu de 
preocupació
Hi ha una qüestió que preocupa especialment els 
empresaris: la seguretat. A Barcelona hi ha zones poc 
segures i això afecta sobretot els turistes que són víctimes 
de furts. Amb això, la imatge que es projecta de la ciutat 
és molt negativa. Per tot plegat, demanen a les autoritats 
que prenguin mesures dràstiques i urgents per evitar que 
augmenti la sensació que Barcelona no és una ciutat 
segura per al turista.

Així mateix, alguns directius defensen que ha de millorar la 
neteja i el manteniment de Barcelona. També preocupa la 
proliferació dels manters i els empresaris demanen que es 
prohibeixi la seva presència als carrers.
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Conclusions
• La marca Barcelona continua sent un gran reclam, però cal descentralitzar l’oferta turística.

• Han de buscar-se solucions urgents que harmonitzin la convivència entre residents i visitants.

• El model turístic ha d’apostar per la qualitat, la sostenibilitat i la regulació.

• És urgent reforçar els nivells de seguretat, especialment a Barcelona.

Gràfic 46 
Considera que hi ha saturació en les destinacions turístiques a Catalunya? Pot indicar on n’hi ha amb més intensitat? Indiqui (1: poc, 
3: molt).

Destinació urbana, creuers i 
congressos a Barcelona

Destinacions culturals

Sol i platja

Esquí i muntanya

Natura

1 Poco 2 3 Mucho

6,67%

46,67%

3,33% 27,33%

38,00%

60,67% 35,33% 3,33%

49,33% 11,33%

68,67%

44,67% 8,57%

26,67% 66,67%

1 2 3

Més enllà de Barcelona
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Gràfic 49
Considera “perillosa” la dinàmica que el turisme imposa a la 
ciutat de Barcelona (augment de preus de lloguers, gentrificació 
de centre de la ciutat, etc.)? Indiqui el seu grau d’acord (1: en 
desacord, 3: d’acord).

Gràfic 51
Si fos així, consideraria adient limitar l’ús d’aquest aeroport per 
part de companyies de baix cost? Indiqui el seu grau d’acord (1: 
en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 52
En el passat, les autoritats havien incentivat altres aeroports 
catalans com a destinacions de vols low cost. Probablement 
els canvis fiscals han reduït aquests incentius. Considera 
que aquests incentius són eficaços des del punt de vista dels 
objectius econòmics de Catalunya? Indiqui el seu grau d’acord 
(1: en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 50
L’aeroport de Barcelona ha esdevingut un hub de viatges low 
cost. El 2018 va acollir més de 50 milions de viatgers, amb un 
augment anual del 6,1 %. Una bona part dels viatgers que van 
arribar a l’aeroport té Catalunya com a destinació final, ja que la 
importància dels vols en trànsit és, de moment, reduïda.
Creu que la demanda turística de Catalunya i de Barcelona 
és conseqüència de la disponibilitat de vols cap a l’aeroport 
de Barcelona? Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: 
d’acord).

20,95% 23,65%

55,41%

1 2 3

51,70%

25,17% 23,13%

1 2 3

35,33% 34,67%
30,00%

1 2 3

13,42%

27,52%

59,06%

1 2 3

Gràfic 47
Creu que el preu dels allotjaments hauria de ser l’element 
principal per ajustar la demanda i la disponibilitat? Indiqui el seu 
grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

Gràfic 48
Com valora les iniciatives de Govern de la Generalitat i dels 
ajuntaments per “ordenar” el creixement del sector
turístic: taxa turística, limitació als apartaments turístics, retard 
de les llicències de nous hotels, etc.? Indiqui el seu grau d’acord 
(1: en desacord, 3: d’acord).

40,00%
42,67%

17,33%

1 2 3

50,00%

30,00%
20,00%

1 2 3
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Les infraestructures, l’assignatura 
pendent 

11
Catalunya és una de les principals 
potències econòmiques d’Espanya, 
el bressol d’indústries importants i un 
referent turístic internacional. Per la seva 
ubicació estratègica, és un territori molt 
atractiu per a les empreses i per això 
ha de donar resposta al seu potencial i 
requereix una dotació en infraestructures 
adaptada a la seva preeminència i 
obertura econòmica.

L’àmbit de les infraestructures ha estat un 
terreny pantanós i un focus de conflicte 
tant entre el sector públic i el privat 
com entre les diferents administracions 
encarregades del seu disseny i execució.

En termes generals, els representants 
de l’empresariat català estan satisfets 
amb les millores experimentades en 
la dotació per a infraestructures. Tot i 
això, consideren que en molts aspectes 
encara hi ha un ampli marge de millora i 
reclamen un augment en les inversions. 
Tot i les crítiques, en són pocs els 
que creuen que les infraestructures 
representen una barrera per al creixement 
econòmic de Catalunya, malgrat 
reconeixen que la millora d’alguns 
equipaments multiplicaria les oportunitats 
de desenvolupament. Aquests són els 
principals eixos de debat:

Carreteres i autopistes de peatge

Port de BarcelonaCorredor Mediterrani

Energia

Connexions amb França

Aeroport Barcelona-El Prat Josep 
Tarradellas

Xarxa de ferrocarrils

Connectivitat



64    Temes candents de l’economia catalana

11

És l’eterna assignatura pendent. Aquesta infraestructura és 
la més reclamada per tots els empresaris ja que es tracta 
d’un projecte estratègic no només per a Catalunya, sinó 
per a la resta d’Espanya i d’Europa. Consideren que és un 
projecte molt rendible que, amb una inversió de 300 milions 
d’euros, generarà un gran impacte econòmic. A més, 
permetrà la connexió amb la resta de continent europeu, 
de manera que les exportacions augmentaran de manera 
exponencial. Per aconseguir aquest objectiu, el futur passa 
per crear un corredor des de França fins a Almeria, no només 
per a mercaderies sinó també per a passatgers. Barcelona 
és una ciutat capdavantera a nivell europeu i cal treure el 

màxim partit a la proximitat entre el port i l’aeroport, dues 
infraestructures que augmenten el seu volum d’activitat any 
rere any. Per això, la connexió ferroviària amb el port és 
una de les seves prioritats. També cal millorar l’enllaç amb 
València. Un dels aspectes més discutits pels directius és el 
model radial desenvolupat pel govern Espanyol en algunes 
infraestructures, com l’AVE. Els empresaris lamenten que, 
a diferència del que passa en altres punts d’Espanya, en 
la línia ferroviària que voreja la Mediterrània, passatgers i 
mercaderies estiguin obligats a compartir via, la qual cosa al 
seu parer és un greu error per al desenvolupament econòmic 
del territori.

Els empresaris valoren la xarxa de carreteres. Però, un dels 
temes més controvertits és el manteniment dels peatges 
a les autopistes. Pràcticament tos lamenten la desigualtat 
existent al territori espanyol en aquesta matèria i consideren 
que aquesta situació genera un greuge per a Catalunya. Són 
diverses les solucions que es proposen per resoldre aquesta 
discriminació. La majoria considera que un cop amortitzat 
el preu de construcció de l’autopista s’hauria de revisar la 
concessió i eliminar el peatge, mentre que altres directius 
estan a favor d’establir una tarifa inferior per garantir el bon 

manteniment de la via. D’altra banda, els directius demanen 
que les institucions impulsin definitivament la carretera B40, 
més coneguda com a Quart Cinturó. Aquesta via permetrà 
descongestionar l’àrea metropolitana de Barcelona perquè 
crearà una nova connexió entre Sant Sadurní, Abrera, 
Terrassa, Granollers i Mataró. A més, creuen necessari 
enllaçar l’AP-2 amb l’AP-7, millorar la nacional II i eliminar 
els punts negres de les principals carreteres i autopistes 
catalanes.

Els empresaris catalans observen moltes mancances en 
matèria ferroviària. En el cas de l’AVE, les quatre províncies 
catalanes compten amb estació, però el sistema radial 
establert per Renfe i Adif no beneficia Catalunya, ja que 
s’han construït línies totalment deficitàries i en canvi no 
s’ha impulsat l’AVE de la Mediterrània. També és diana de 

crítiques la línia de Rodalies de Renfe per la seva falta de 
combois i la velocitat a la qual opera. A Catalunya hi ha 
195 punts de reducció de velocitat, i els empresaris entenen 
que amb una mica d’inversió s’alleujaria el problema. Una 
altra infraestructura pendent de millora és la dels Ferrocarrils 
de la Generalitat. 

Les connexions amb França també són una prioritat per als empresaris, tant per carretera com en tren. En concret, consideren 
que una de les prioritats és impulsar l’enllaç directe entre el port de Barcelona i França.

Corredor Mediterrani

Carreteres i autopistes de peatge

Connexions amb França

Xarxa de ferrocarrils
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Pel seu volum d’activitat, el port de Barcelona és una 
de les infraestructures més importants de Catalunya i 
d’Espanya. Només el 2018 va superar els 3,4 milions de 
TEU (unitat equivalent a un contenidor de 20 peus) i va 
ser la porta d’entrada de 4,4 milions de passatgers. Els 
empresaris es congratulen del seu bon funcionament i 
dels resultats obtinguts, i el consideren un exemple de 
model d’èxit econòmic. No obstant això, critiquen la manca 
d’infraestructures associades i que resulten transcendentals 
per al futur a curt i llarg termini. Per continuar sent una 

referència a escala europea, els directius entenen que és 
imprescindible el suport d’algunes institucions i aposten 
per la connexió ferroviària que enllaci el port barceloní amb 
França i amb altres territoris nacionals. A més, demanen 
que s’estudiï una possible fusió operativa amb el port de 
Tarragona a través del Corredor Mediterrani. Un altre dels 
punts que cal millorar és la connexió per carretera, que té 
problemes greus de congestió, i la necessitat d’ampliar la 
zona logística.

L’aeroport és considerat una infraestructura excel·lent,
però també té un bon marge de millora. El 2018 va superar 
per primer cop la barrera dels 50 milions de passatgers en un 
any i va enregistrar 335 000 vols nacionals i internacionals. 
L’aposta de Barcelona per les aerolínies low cost com 
Vueling o Norwegian és aplaudida pels empresaris, tot i que 
troben a faltar que sigui un autèntic hub a escala mundial, 
la qual cosa limita les seves possibilitats de creixement. Per 
arribar-hi caldria atreure companyies que ofereixin més vols 
internacionals i creixi l’oferta a destinacions asiàtiques. En 
aquest sentit, els directius consideren un greuge comparatiu 
la situació de Barcelona-El Prat respecte de Madrid-Barajas, 
ja que aquest últim compta amb moltes destinacions a 
Amèrica, mentre que el de Barcelona és més intraeuropeu.

Els empresaris recorden que quan es va inaugurar la terminal 
1 el 2009, gran part de l’opinió pública va considerar que era 
molt gran. No obstant això, 10 anys després ja s’hi treballa 
l’ampliació i la creació d’una terminal satèl·lit que permeti 
acollir més passatgers. Per a això, consideren una bona 
opció de futur la incorporació de l’aeroport de Girona, tot i 
que abans caldria millorar la seva connexió a través de l’AVE.

Un altre aspecte que cal millorar de manera urgent són les 
connexions de l’aeroport amb la ciutat. Actualment s’hi pot 
accedir mitjançant un tren de Rodalies que funciona amb una 
freqüència de pas de 30 minuts i des del 2016 també amb la 
Línia 9 del metro, que no connecta amb el centre de la ciutat.

En plena revolució industrial i amb la irrupció de les 
noves tecnologies (big data, blockchain, intel·ligència 
artificial...), és especialment rellevant la importància que 
donen els empresaris a la connectivitat per al creixement 
econòmic i per el desenvolupament social. Si Catalunya 
vol tenir un avantatge competitiu i no quedar al marge de 
les grans innovacions, ha de potenciar la instal·lació i el 
desenvolupament de la tecnologia sense fil 5G, que permet 
comptar amb plataformes de connexió estables i amb 

seguretat jurídica per captar indústria avançada. El 5G es 
considera imprescindible per créixer, organitzar la logística 
de les grans infraestructures catalanes i augmentar la 
productivitat de les empreses. Així mateix, serà un puntal 
per incorporar els vehicles autònoms als carrers, la qual 
cosa obligarà a adaptar tecnològicament les carreteres i a 
modificar algunes infraestructures per millorar la mobilitat
urbana. Amb tot plegat, és una tecnologia molt nova de la 
qual encara no es coneix l’abast ni l’aplicació real.

Port de Barcelona

Aeroport Barcelona-El Prat 
Josep Tarradellas

Connectivitat

Energia

L’energia i l’alt cost de l’electricitat també preocupa els empresaris, ja que comenten que és un dels motius pels quals perden 
competitivitat. Per això demanen un replantejament de la política energètica per poder disposar d’opcions més barates i 
sostenibles. La introducció del vehicle elèctric també obliga les ciutats i les administracions a adaptar-s’hi i a preveure una 
bona infraestructura de punts recàrrega, que ara per ara és insuficient.
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Altres infraestructures esmentades pel 
col·lectiu empresarial són els hospitals 
—en els quals s’hauria de continuar 
definint la seva dimensió en funció 
de l’augment de la població i del seu 
envelliment—, així com l’ampliació de 
les rondes de Barcelona,   la connexió de 
les línies de tramvia del Besòs amb les 
del Baix Llobregat i la millora del disseny 
de l’estructura del metro. Pel que fa a 
Barcelona,   també es proposa un canvi 
radical en la política de mobilitat urbana 
per adaptar-la al procés de digitalització.

Un dels temes que preocupa una part 
dels directius catalans és la logística, ja 
que consideren que, llevat de l’arribada 
d’Amazon, en els últims temps no s’ha 
avançat al ritme esperat. Catalunya té 
ofertes de grans empreses per instal·lar-
se al seu territori, i amb l’arribada del 
gegant de les compres en línia ha sorgit 
una gran demanda de naus logístiques a 
Barcelona. Per això, el teixit empresarial 
trasllada la necessitat de reservar 
terrenys prop del port i de l’aeroport per 
als nous centres logístics que ja s’estan 
impulsant en altres territoris.

Més enllà d’aquests possibles canvis 
i millores, els empresaris reclamen un 
pacte transversal d’infraestructures 
perquè el procés de presa de decisions 
sigui més transparent i clar i que vagi 
acompanyat d’una anàlisi posterior.
A més, els directius recorden que la 
col·laboració publicoprivada ha
permès l’impuls de grans obres a 
Catalunya, tot i que el sistema sembla 
estar ara en dubte per part d’alguns 
sectors polítics que desacrediten la 
gestió privada. Els empresaris defensen 
els avantatges d’aquest mecanisme 
i esmenten l’èxit del Consorci de 
la Zona Franca. Opinen que cal 
reactivar la iniciativa privada perquè 
torni a ser el mecanisme principal 
de desenvolupament i manteniment 
d’infraestructures a Catalunya. Entre 
d’altres, afirmen que la iniciativa 
privada pot ser molt beneficiosa per 
desenvolupar les xarxes 5G i la fibra 
per a comunicacions, així com per crear 
espais logístics al port i a l’aeroport i per 
millorar la xarxa elèctrica.

Jutjades en termes generals, les 
infraestructures catalanes aproven, però 
continuen sent un motiu de greuge. Una 
de les qüestions més controvertides 
és la seva gestió. Entre els empresaris 
entrevistats no hi ha unanimitat sobre si 
les infraestructures funcionarien millor 
amb el centre de comandament ubicat 
a Catalunya. Alguns proposen buscar 
fórmules per defensar la plena autonomia 
en àmbits concrets, com la gestió directa 

per captar noves rutes aèries des de 
l’aeroport de Barcelona-El Prat Josep 
Tarradellas. No obstant això, sí mostren 
acord en la necessitat de fomentar 
polítiques d’Estat i una bona entesa 
entre les administracions per aprovar i 
desenvolupar nous projectes.

La gestió des de Catalunya, l’etern 
dilema

Els directius recorden 
que la col·laboració 
publicoprivada ha 
permès l’impuls 
de grans obres a 
Catalunya, tot i que 
el sistema sembla 
estar ara en dubte 
per part d’alguns 
sectors polítics que 
desacrediten la gestió 
privada.
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L’eurovinyeta, un debat 
permanent
L’eurovinyeta és un sistema basat en el pagament d’una 
taxa anual que permet utilitzar tota la xarxa viària d’un 
país. És un model de finançament d’infraestructures ja 
utilitzat en països com ara Holanda, Bèlgica, Dinamarca 
o Luxemburg, i que en principi s’aplica només a vehicles 
pesants, tot i que el Parlament Europeu ha proposat que 
es cobri també a turismes a partir del 2026. Ara, el Govern 
espanyol n’estudia l’aprovació per fomentar un sistema 
de pagament més equitatiu que els peatges i evitar així 
greuges a certes comunitats, com Catalunya.

La possible aplicació d’aquesta mesura genera 
controvèrsia en el sector empresarial català. Mentre 
una part la considera una bona manera d’equilibrar la 
desigualtat entre comunitats autònomes i de buscar 
recursos per mantenir autovies i autopistes que fins ara 
són gratuïtes, una altra part critiquen que s’hagi de pagar 
per alguna cosa independentment de si s’usa o no.

La terminal satèl·lit de 
l’aeroport d’El Prat, abans 
del 2026
La previsió de l’empresa pública aeroportuària Aena és 
que l’aeroport de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas 
tanqui 2019 amb un flux de 51 milions de passatgers, una 
xifra propera a la seva capacitat màxima, que s’estima 
en 55 milions. Aquest flux de viatgers el situa en sisena 
posició pel que fa a trànsit de passatgers en un rànquing 
que encapçala l’aeroport de Heathrow (Londres).

Tot i que la terminal 1 es va crear fa tot just 10 anys, 
l’arribada de noves companyies aèries, l’augment del 
nombre de vols i, per tant, l’increment de l’activitat 
turística, obliguen a fer-hi una ampliació. Per això, s’estan 
estudiant diferents alternatives per aconseguir acollir un 
major nombre de passatgers. En concret, Aena ha iniciat 
els tràmits per construir una terminal satèl·lit entre el 2022 
i el 2026 que elevarà la capacitat de les instal·lacions 
aeroportuàries fins als 70 milions de passatgers. El cost 
serà de 700 milions d’euros.

Maurici Lucena, president d’Aena, assegura que la futura 
ampliació de l’aeroport tindrà “una enorme repercussió en 
el conjunt de l’economia barcelonina i catalana”. Lucena 
considera que l’ampliació té un impacte directe, indirecte 
i induït en el PIB del 8,7 %, mentre que per al conjunt de 
Catalunya és del 6 %. Aena preveu que la inversió total en 
l’aeroport Barcelona-El Prat Josep Tarradellas durant el 
període 2017-2026 sigui de 1800 milions d’euros.
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Conclusions
• El teixit empresarial català es mostra satisfet amb les 

infraestructures, però demana un augment de la inversió per 
explotar tot el potencial del territori.

• El Corredor Mediterrani és l’eterna assignatura pendent. 
Els directius consideren necessari apostar pel projecte 
per augmentar les exportacions i millorar la connexió amb 
Europa.

• El port de Barcelona és un model d’èxit, però cal millorar-ne 
els accessos terrestres, potenciar la connexió ferroviària amb 
França i l’aeroport i ampliar la zona logística.

• L’aeroport té molt bones infraestructures. L’aposta per 
companyies low cost ha estat un èxit, però només fa de 
hub a escala intraeuropea. La manca d’oferta internacional 
suposa una pèrdua d’oportunitats.

• La col·laboració publicoprivada i l’entesa entre 
administracions són clau per desenvolupar i mantenir les 
infraestructures catalanes.

Gràfic 53
Creu que les infraestructures representen una barrera per al 
desenvolupament econòmic de Catalunya? Indiqui el seu grau 
d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

Infraestructures prioritàries
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Gràfic 54
Per als tipus d’infraestructures següents, indiqui si 1: les considera suficients, 2: cal millorar-les, 3: la seva millora és 
prioritària).

Connexions per carretera amb França

Connexions per carretera amb la resta 
d’Espanya

Connexions per ferrocarril: eix
Mediterrani

Ampliacions de la capacitat dels 
principals ports catalans

Ampliacions de la capacitat dels 
aeroports principals

Espais logístics en ports i aeroports

Xarxa elèctrica

Xarxes de fibra per a comunicacions

Xarxes 5G

1 Suficientes 2 3 Mejora prioritariaMejora necesaria

39,86% 35,14% 23,65%

16,89%41,89%39,86%

88,51%

14,19%

14,86%

8,78%

8,78%

4,73% 31,08%

4,05% 23,65% 70,27%

63,51%

43,24%

37,84%

35,14%

43,24% 47,30%

55,41%

42,57%

46,62%

9,46%
2,03%

1 2 3

Gràfic 56
Bona part de les infraestructures de carretera que uneixen 
Catalunya amb Espanya i amb França tenen sistemes de 
peatges. Considera això una barrera important per a l’economia 
catalana? Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: 
d’acord).

Gràfic 55
Expliqui les raons de les seves prioritats. Triï una o diverses 
opcions.

32,19% 32,19% 35,62%

1 2 3

Saturació Estratègia Racionalitat 
econòmica

Redistribució 
espacial de 
l’activitat 

econòmica

30,41%

72,30%
65,54%

21,62%
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Gràfic 57
Creu que a Catalunya hi ha espai per a la iniciativa privada en l’àmbit de les infraestructures? Indiqui en quin tipus d’infraestructures. Indiqui 
el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

1 En desacuerdo 2 3 De acuerdo

36,99% 30,14% 31,51%

29,45%31,51%38,36%

26,03% 23,97% 48,63%

46,58%33,56%19,18%

20,55% 34,93% 42,47%

56,85%28,77%13,01%

16,44% 34,25% 47,95%

71,23%24,66%

19,18% 74,66%

2,05%

2,05%

1 2 3

Connexions per carretera amb França

Connexions per carretera amb la resta 
d’Espanya

Connexions per ferrocarril: eix
Mediterrani

Ampliacions de la capacitat dels 
principals ports catalans

Ampliacions de la capacitat dels 
aeroports principals

Espais logístics en ports i aeroports

Xarxa elèctrica

Xarxes de fibra per a comunicacions

Xarxes 5G
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Catalunya continua sent la comunitat 
més exportadora d’Espanya, tot i la 
caiguda de l’automòbil
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Les dades confirmen una desacceleració 
en el creixement de les exportacions 
el 2018 més intensa a Catalunya que 
al conjunt d’Espanya. A Catalunya va 
augmentar un 1,1 % mentre que al 
conjunt d’Espanya ho va fer un 2,9 %. 
A més, segons el Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme, les exportacions 
catalanes van començar l’any amb una 
baixada del 0,3 % en els primers quatre 
mesos de l’exercici en comparació 
amb el mateix període del 2018. 
Aquestes dades consoliden la tendència 
detectada en els últims mesos de l’any 
passat quan, tot i batre tots els rècords 
d’exportacions, es va registrar una 
frenada a conseqüència de l’alentiment 
de l’economia global i en particular, de 
l’europea.

Molts directius atribueixen el període 
de bonança i el superàvit corrent 
experimentats per l’economia catalana 
durant anys al procés de devaluació 
interna portat a terme durant la crisi 
econòmica i financera. Tot i això, amb 
el temps el sector empresarial ha notat 
símptomes d’esgotament i considera que 
els efectes d’aquesta devaluació ja s’han 
extingit.

Entre gener i abril, les empreses 
catalanes van vendre mercaderies per 
un valor de 24 123 milions, 82 milions 
menys que el 2018. Mentrestant, les 
importacions van augmentar fins a 
31 672 milions, la qual cosa suposa un 
increment interanual d’un 4,8 %. Per tant, 
el dèficit comercial català va créixer un 
25,8 % en els quatre primers mesos del 
2019, fins a 7549 milions d’euros.

Els empresaris atribueixen el retrocés de 
les exportacions a la debilitat d’alguns 
dels mercats importants, com ara la 
Unió Europea (especialment Alemanya) 
o els Estats Units. També detecten 
cert esgotament en les vendes de 
sectors clau, com el de la indústria de 
l’automòbil.

Malgrat aquestes dades, Catalunya 
va mantenir el 2018 el lideratge en les 
exportacions espanyoles, i va aportar
el 25,1 % de total, tot i que el pes és 
una mica inferior al del 2017, quan era 
del 25,6 %. Els directius afirmen que la 
principal raó per tenir aquest superàvit 
són els costos laborals.
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Així mateix, el volum d’empreses 
exportadores regulars (empreses que 
porten més de quatre anys consecutius 
venent a fora d’Espanya) va assolir el 
2018 les 17 239 companyies, una xifra 
que no ha parat de créixer en els últims 
deu anys. Per sectors, els negocis més 
dinàmics van ser la indústria química 

(que va créixer un 3,7 %) i el material 
elèctric (+4,2 %). Per províncies, els 
creixements de Barcelona i Lleida 
van contrastar amb les caigudes de 
Tarragona i Girona, segons dades de la 
Generalitat de Catalunya.

Catalunya compta amb una base 
industrial sòlida i una tradició 
d’exportació ben assentada. Anar a 
l’exterior no és res nou per a l’economia 
catalana, però amb la crisi es va redoblar 
l’aposta per l’exportació. De fet, gràcies a 
això moltes empreses van poder superar 
la crisi.

En aquest procés, la composició 
de les vendes a l’exterior ha canviat 
substancialment. SEAT, la gran fàbrica de 
Catalunya i referent de molts empresaris 
catalans, continua encapçalant la llista 
d’exportadors de mercaderies, però el 
seu pes relatiu ja no és el mateix.

La pèrdua relativa de pes de la gran 
multinacional automobilística s’ha 
vist compensada per un sorprenent 
creixement de les empreses mitjanes, 
que cada vegada són més grans.

La devaluació interna (basada 
essencialment en la contenció o rebaixa 
dels costos laborals) va facilitar la 
sortida a l’exterior de moltes empreses 
catalanes; però per molts directius, 
aquesta millor posició competitiva no 
hauria donat els mateixos resultats en 
cas que hi manqués qualitat i serietat. 
Tenir cura dels detalls i tenir en compte el 
client és, per als empresaris catalans,
la clau de l’èxit. En aquest sentit, la 
majoria de directius lamenten que 
l’empresariat català sovint no dona 
prou valor a allò que es fa aquí, tot i que 

asseguren que n’estan aprenent.Per 
seguir creixent, l’única sortida són les 
exportacions. La clau rau, precisament, 
a empènyer a altres empreses a seguir 
l’exemple de companyies exportadores 
de referència: anar a l’exterior, produir a 
l’exterior i vendre a l’exterior.

Els principals sectors exportadors de 
l’economia catalana són la indústria 
química, l’automòbil i l’alimentació. Però 
el comportament d’aquests sectors va 
ser dispar en els primers quatre mesos 
de l’any. Així, mentre que el sector 
de l’automòbil va patir una caiguda 
important, del 13,3 %, la indústria 
química va millorar les seves vendes a 
l’exterior en un 4,5 % i les d’alimentació 
van créixer un 4,1 %.

Per als empresaris, aquests 
comportaments encaixen amb la 
conjuntura internacional. I, lluny de 
considerar-los un risc, aposten per 
continuar ampliant la base exportadora i 
per diversificar destinacions. Segons ells, 
cal exportar encara més per assegurar la 
competitivitat de país.

Per mantenir una dinàmica exportadora 
positiva, els directius han emprès canvis 
organitzatius a les seves empreses, s’han 
obert oficines a l’estranger, han adquirit 
empreses d’altres països i, en definitiva, 
han incorporat la internacionalització 
en tota la seva estructura i en la seva 
planificació.

Base industrial sòlida i tradició 
exportadora

La pèrdua relativa 
de pes de la gran 
multinacional 
automobilística s’ha 
vist compensada
per un sorprenent 
creixement de les 
empreses mitjanes, 
que cada vegada són 
més grans.
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Tot i l’optimisme, 
s’intueixen riscos
Els riscos que perceben els empresaris en la seva 
valoració sobre la internacionalització són:

• L’escalada mundial de les barreres al comerç.

• El sector de l’automòbil a Europa sembla que està 
passant per una situació complicada. Per a les 
indústries de demanda derivada, pot suposar un 
problema.

• Alguns empresaris consideren un risc que no s’hagi 
desenvolupat encara el Corredor del Mediterrani. El 
5 % del transport de mercaderies es fa en ferrocarril, 
mentre que a Europa aquesta xifra arriba al 18 %.

• La mida de les empreses a vegades és un hàndicap.

• L’increment de la incertesa internacional i l’auge de 
governs populistes generen inseguretat.

• Alguns empresaris afirmen que la indústria catalana ha 
d’aprendre a vendre’s millor.

• La competència de la Xina no és fàcil de combatre ja 
que les seves normes no són les europees. Àsia pot 
superar ràpidament Europa. Les seves condicions de 
joc són diferents.

• L’excés de burocràcia pot llastrar algunes operacions.

• L’estratègia d’internacionalització ha d’anar 
acompanyada d’innovació i especialització perquè 
l’empresa sigui referent i competitiva.

Internacionalització i 
exportació
Alguns empresaris destaquen que més enllà de vendre a 
l’exterior, és important que les empreses mitjanes apostin 
per la internacionalització, és a dir, creixin en altres països.

Quines diferències hi ha entre internacionalitzar i 
exportar? Exportar consisteix a vendre productes o 
serveis a l’exterior. Aquestes vendes poden ser puntuals 
o contínues al llarg d’un determinat període de temps. 
La inversió que requereix vendre a altres països és 
relativament baixa. Internacionalitzar és un procés més 
ambiciós que té com a objectiu implantar un negoci
i una marca a un altre país, adaptar-se al seu mercat 
i posicionar-s’hi. Exigeix   un esforç més gran que 
l’exportació, tant pel que fa a la inversió com a 
l’organització, però millora la reputació internacional de la 
marca i facilita la penetració al país en el qual l’empresa ha 
decidit operar.

En aquest recorregut, les empreses 
consideren que no han estat soles. Les 
administracions les han acompanyat
i han gaudit també d’un bon 
assessorament i del suport financer 
suficient.

Així mateix, destaquen la importància de 
compartir coneixements i experiències. 
La base adquirida per unes empreses 
serveix també perquè d’altres puguin 
recórrer el mateix camí, de manera que 
cada vegada augmenta més la xifra de 
companyies catalanes que exporten amb 
regularitat.
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Gràfic 59
Si ha respost sí, considera esgotats els efectes de la devaluació 
interna?

60,27%

24,66%
15,07%

Sí No NS/NC

60,27%

24,66%
15,07%

Sí No NS/NC

Conclusions
•  Malgrat que hi ha certa desacceleració, els 

empresaris es mostren optimistes. L’exportació ha 
vingut per quedar-s’hi.

• La debilitat d’alguns mercats importants com 
ara la UE (en particular Alemanya), els efectes 
de la guerra comercial entre els EUA i la Xina, 
i cert esgotament en les vendes de la indústria 
de l’automòbil són les principals causes de la 
desacceleració.

• Tenir cura dels detalls i mimar el client són, per als 
empresaris catalans, les claus de l’èxit exportador.

• L’empresa catalana ha emprès canvis organitzatius 
i d’estratègia per incorporar la internacionalització 
a la seva planificació.

Gràfic 58
Creu que la dinàmica del superàvit corrent de l’economia 
catalana és causada pel procés de devaluació interna 
experimentat amb la crisi econòmica i financera (especialment 
si es té en compte l’alentiment del comerç mundial que va 
comportar la crisi)?

Exportació i internacionalització
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Gràfic 60
Si ha respost no, creu que hi ha raons per a considerar que 
l’economia catalana té un superàvit exterior estructural superior 
al 10 %?

60,27%

24,66%
15,07%

Sí No NS/NC

Gràfic 61 
Quines creu que són les raons de tan voluminós superàvit exterior? Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).

Competitivitat explicada per la 
capacitat tecnològica i la dotació 

de capital físic privat

Competitivitat explicada per la 
dotació de capital humà

Costos laborals

Capacitat organitzativa

Infraestructures

13,79%

8,28%

12,41% 30,34%

4,83%

38,62% 44,14% 13,79%

55,86% 37,24%

56,55%

48,97% 40,00%

44,83% 39,31%

1 2 3

Gràfic 62
Les exportacions de béns el 2017 des de Catalunya es basen 
fonamentalment en productes químics (26 %), béns d’equip 
(18 %) i automòbils (16 %), que són exponents de sectors 
tradicionals de la indústria. Considera que aquesta composició 
tradicional suposa riscos per a la sostenibilitat del model 
industrial català? Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: 
d’acord).

Gràfic 63
El 2017, el percentatge d’exportacions de contingut tecnològic 
alt i mitjà-alt va ser del 14,4 %, xifra que oscil·la en l’economia 
catalana en els últims anys. Li sembla suficient per assegurar 
una competitivitat basada en la tecnologia? Indiqui el seu grau 
d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).
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47,92%

33,33%

1 2 3
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Barcelona, centre econòmic del sud 
d’Europa13

Una bona part del producte i del 
dinamisme econòmic català es 
concentra a la capital. Barcelona és 
un eix econòmic de referència al sud 
d’Europa, que combina en la seva àrea 
metropolitana importants centres de 
decisió econòmica, infraestructures i 
capacitats logístiques (port, aeroport) i 
importants centres docents i de recerca, 
juntament amb una infraestructura 
industrial molt desenvolupada. Barcelona 
és, a més, una destinació turística de 
molt ben valorada, sigui com a destinació 
final, per la seva oferta cultural, artística 
i de centre de reunions, o com a punt 
intermedi per a la resta de destinacions 
turístiques de Catalunya.

Els nous desafiaments de segle 
XXI conflueixen amb una situació 
d’inestabilitat política a Catalunya les 
conseqüències de la qual encara no es 
poden quantificar.

Alguns empresaris defensen que 
Barcelona i l’àrea metropolitana estan per 
sobre de la situació política.
Consideren que és prou atractiva i 
potent per continuar sent referent i 

per situar-se com el centre econòmic 
del sud d’Europa. Aquests directius 
destaquen que no s’ha perdut capacitat 
d’atracció d’inversió i que Barcelona 
continua captant talent, com ho confirma 
la propera arribada d’una nova fira del 
sector audiovisual. Així mateix, celebren 
la pròrroga del Mobile World Congress 
i l’èxit de Fira de Barcelona com a 
exemples de la bona posició de la ciutat.

Altres empresaris, menys optimistes, 
perceben que Barcelona té ara més 
competència. Malgrat destaquen que 
la seva posició geogràfica, un clima 
immillorable i la seva bona imatge 
internacional juguen al seu favor, no 
són motius suficients per competir amb 
altres ciutats que han progressat molt 
en la seva capacitat d’atreure inversions. 
Aquests empresaris consideren que hi ha 
alguns riscos que amenacen Barcelona 
en la seva qualitat de centre econòmic de 
sud d’Europa. Entre els més importants 
esmenten l’evident desalineament entre 
administracions en la seva aposta per 
la ciutat, un estancament en les seves 
infraestructures i la pèrdua d’alguns 
esdeveniments rellevants a escala 
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internacional. També consideren un 
gran fracàs que l’Agència Europea del 
Medicament finalment no s’instal·li a 
Barcelona i creuen que la inestabilitat 
política va ser un factor determinant en 
la decisió.

Però tots coincideixen a afirmar que 
Barcelona s’ha de marcar uns objectius 
més ambiciosos, ha de recuperar la 
iniciativa política i ha de buscar la 
col·laboració amb aquells sectors de la 
societat civil barcelonina que aspiren a 
potenciar al màxim totes les possibilitats 
de desenvolupament econòmic i social 
de la ciutat.

Per a molts, el gran perill de Barcelona és 
que els grans reptes de la ciutat quedin 
bloquejats per l’enfrontament polític i per 
una política local amb poca disposició al 
diàleg amb sectors i corrents de la ciutat. 
Barcelona ha d’aspirar a ser la Barcelona 
inspiradora, motor i engranatge que va 
ser al seu dia.

a seguretat, els drets i deures de la 
ciutadania, l’habitatge, la gestió de 
l’espai públic, la política de turisme, la 
mobilitat, l’acollida de població immigrant 
i refugiada, la gestió de la desigualtat 
creixent, la sostenibilitat..., són alguns 
dels reptes que Barcelona ha d’afrontar 
amb ambició i solvència.
 
En aquest sentit, els empresaris 
demanen a l’Ajuntament de Barcelona 
que aposti per un model de gestió en què 
el dinamisme econòmic i el compliment 
de responsabilitats fiscals siguin 
compatibles amb la inversió social.

Alhora, es considera necessari 
transformar Barcelona en una autèntica 
smart city, amb un model de gestió 
eficient i sostenible basat en les 
innovacions tecnològiques. En aquest 
sentit, els empresaris afirmen que una 
ciutat amb aquests objectius no pot 
deixar al marge serveis com els VTC.

Una altra qüestió que preocupa és l’acció 
de govern en relació amb la inclusió i 
l’acollida d’immigrants i refugiats. La 
ciutat, com totes les urbs, s’ha convertit 
en el principal receptor de persones en 
situació d’emergència social. Per als 
empresaris és urgent abordar aquesta 
qüestió de manera integral i garantint 
l’ordre públic. El tema dels manters els 
preocupa especialment. Opinen que 
és insostenible la política actual de 
tolerància envers aquest col·lectiu, que 
cada dia ocupa més espai a la via pública 
i que ha generat pèrdues de 130 milions 
d’euros als comerciants barcelonins. Per 
això, en sol·liciten la regulació i control.
 
La gestió del turisme a la ciutat de 
Barcelona és molt qüestionada pels 
empresaris que, en termes generals, 
reclamen que es reguli en positiu i que 
es fomenti un turisme de qualitat. Per als 
directius, el Govern local ha d’impulsar 
mesures per evitar la turismofòbia amb 
campanyes informatives sobre els 
beneficis del turisme, gestionant els 
espais saturats i incentivant l’arribada 
de visitants de més poder adquisitiu 
en detriment dels que tenen menys 
capacitat econòmica. D’altra banda, 
cal compatibilitzar el desenvolupament 
de l’activitat turística amb el dret a la 
ciutat de la població local, buscant el 
benefici comú i amb mesures com la 
taxa turística, que cap empresari posa en 
dubte.

La gestión del turismo 
en la ciudad de 
Barcelona es muy 
cuestionada por los 
empresarios que, en 
términos generales, 
reclaman que se 
regule en positivo y 
que se fomente el 
turismo de calidad. 
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Per als empresaris entrevistats, la gestió 
de la mobilitat, que cal dirigir-la cap a la 
reducció de la contaminació ambiental, 
acústica o lumínica, s’hauria de fer de 
manera ordenada i molt ben planificada. 
Ningú no posa en dubte que la ciutat ha 
de millorar en aquests aspectes, però és 
important mantenir l’equilibri entre tots 
els actors implicats i actualment no s’ha 
preservat aquest equilibri.

La inseguretat, que afecta especialment 
els turistes, és també motiu de 
preocupació dels empresaris, que 
demanen que es destinin més recursos
i personal a protegir la tranquil·litat 
ciutadana. Segons la seva opinió, 
Barcelona no es pot permetre una mala 
imatge en seguretat.

Un altre dels aspectes destacats per un 
part dels directius és la necessitat de 
revisar la regió metropolitana, la zona 
amb major concentració urbana de 
Catalunya, ja que aplega el 64 % de
la població en un 8 % del territori. Per 
a això, caldria crear una agència que 
defineixi la gestió i projecció de la regió 
i establir projectes de col·laboració 
publicoprivada que integrin poblacions 
fins ara excloses de l’àrea metropolitana 
de Barcelona,   com Terrassa, Mataró o 
Vilanova i la Geltrú.

En qualsevol cas, tots coincideixen que 
cal afrontar diversos reptes per garantir 
que Barcelona pugui ser un referent en 
innovació, indústria, creativitat, talent 
i internacionalització. Entre alguns 
d’aquests reptes, destaca l’elevada 
fiscalitat, que fa que sigui menys atractiu 
treballar a Barcelona que a altres 
territoris.

Els directius també assenyalen que hi 
ha una manca de lideratge empresarial 
i que cal que totes les administracions 

impulsin decididament a Barcelona com 
a centre econòmic del sud d’Europa. 
Aquesta aposta s’ha de fer de manera 
coordinada i planificada, concentrant 
esforços en aspectes importants per al 
desenvolupament de la ciutat, com ara el 
mercat tecnològic, el turisme, la mobilitat, 
l’alimentació o la sanitat.

Nous reptes per seguir ben 
posicionats
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Barcelona encara és una 
ciutat molt atractiva per 
anar a treballar
Segons una enquesta de Boston Consulting Group i de 
The Network que es va publicar a finals de l’any 2018, 
Barcelona és la quarta ciutat del món preferida per anar a 
treballar. I aquest és un dels factors que han facilitat que, 
entre el 2016 i el 2018, 24 multinacionals tecnològiques 
s’hagin instal·lat a la ciutat.

Per què Barcelona continua sent tan atractiva? Són molts 
i diversos els motius que fan de Barcelona una metròpoli 
captadora de talent. Recollim aquí alguns dels més 
esmentats pels empresaris.

• El clima i el mar.

• La gastronomia. A Catalunya, i a Barcelona en 
particular, s’ha desenvolupat una oferta gastronòmica 
de primer nivell per a totes les butxaques.

•  L’educació pública i privada de qualitat.

• Projectes d’avantguarda com el 22@, que van donar 
un impuls al sector tecnològic més emprenedor.

• Els parcs tecnològics i els centres de recerca.

• El suport que presten als emprenedors i a les 
empreses emergents institucions públiques com ara 
ACCIO, Barcelona Activa o el mateix ICEX.

• L’existència de capital privat que inverteix en projectes 
impulsats des de Barcelona.

Barcelona agrada. Per ser moderna, cosmopolita, per la 
seva arquitectura i per la seva diversitat. Cal evitar riscos 
per garantir que la marca Barcelona continuï sent una 
marca d’èxit.

Conclusions
•  Barcelona és una gran ciutat, que capta talent i crea oportunitats.

• El gran risc és que els grans reptes de la ciutat quedin bloquejats per 
l’enfrontament polític i per una gestió local poc dialogant.

• Barcelona s’ha de marcar objectius més ambiciosos, recuperar la iniciativa 
política i buscar la col·laboració de tots els sectors.

• La seguretat, l’ús de l’espai públic i la gestió del turisme i de la mobilitat 
són alguns dels desafiaments a què la ciutat s’ha enfrontar amb ambició i 
solvència.
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Inestabilitat política, que podria posar en dubte 
el seu paper de centre econòmic

Pèrdua de la seva qualitat de centre financer 
i bancari

Pèrdua de la condició de seu de grans 
empreses catalanes

Pèrdua d’esdeveniments rellevants a escala 
internacional (Mobile World Capital)

Concurrència de ciutats (espanyoles, europees 
o de l’àrea mediterrània

Posició geogràfica

Dotació d’infraestructures

Imatge internacional

Dimensió

Capacitat hotelera

Clima

Problemes d’accés a l’habitatge, lloguer,
sòl industrial...

Desalineament entre administracions per 
aconseguir que Barcelona esdevingui un 

centre econòmic principal del sud d’Europa

Pèrdua d’oportunitats en el si de la Unió 
Europea (p. ex. Agència Europea del

Medicament)

Estancament de les infraestructures 
necessàries per consolidar i augmentar el seu 

paper com a centre econòmic

Desplaçament de personal des dels centres de 
recerca localitzats a la seva àrea

Metropolitana

Gràfic  64
Percep riscos per a Barcelona en la seva qualitat de centre econòmic del sud d’Europa? Indiqui el seu grau d’acord (1: en desacord, 3: 
d’acord).

Gràfic  65
Quins considera que són els principals avantatges de Barcelona per consolidar el seu paper de centre econòmic? Indiqui el seu grau 
d’acord (1: en desacord, 3: d’acord).
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Barcelona,   riscos d’una gran marca
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Gràfic  66
Considera necessari un major impuls de les administracions 
respecte dels objectius econòmics de l’àrea de Barcelona?

94,52%

4,11% 1,37%

Sí No NS/NC



El propòsit de PwC és generar confiança en la societat i resoldre problemes importants. Som una xarxa de firmes present a 
157 països amb més de 276 000 professionals compromesos a oferir serveis de qualitat en auditoria, assessorament fiscal i 
legal, consultoria i transaccions. Explica’ns què et preocupa i descobreix com podem ajudar-te a www.pwc.es

© 2019 PricewaterhouseCoopers, S.L. Tots els drets reservats. “PwC” fa referència a PricewaterhouseCoopers, S.L., firma 
membre de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de les quals és una entitat legal separada i independent.


