
 
 

                                                                                      
                                                                                      

 

Barcelona manté la competitivitat 

internacional i afronta el 2011 amb 

una millora de les perspectives 

empresarials 
 
• Les perspectives empresarials per al 2011 són millors a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona que a Catalunya 
 

• Es manté entre les cinc primeres ciutats d’Europa per fer negocis i 
és la sisena en projectes d’inversió estrangera  
 

• Destaca el reconeixement internacional d’excel·lència en 
producció científica i en escoles de negoci 
 

• En turisme urbà, és la segona ciutat del món en reunions 
internacionals  
 

 
El primer tinent d’alcalde, Jordi William Carnes, i el president de la Cambra de 

Barcelona, Miquel Valls, han presentat avui la novena edició de l’Observatori 

Barcelona, corresponent al 2011. Aquest informe ofereix els resultats de 28 indicadors 

presentats en sis àmbits temàtics: negocis, coneixement, turisme, sostenibilitat i 

qualitat de vida, preus i costos, i mercat de treball i formació.  

 

La principal novetat de l’edició d’aquest any és la incorporació d’un article monogràfic 

elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona que presenta una anàlisi del clima 

empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’any 2010 i les perspectives per al 

2011. L’article inclou una comparativa amb Espanya i la Unió Europea (UE), així com un 

tractament específic dels principals sectors econòmics. D’aquesta manera, a partir de 

les opinions dels empresaris es contextualitza l’entorn en el qual s’han trobat 

Catalunya i la ciutat de Barcelona i l’escenari de futur.  



 
 

                                                                                      
                                                                                      
 

 

Destaca també l’article monogràfic dirigit per Richard Burdett, professor de la LSE 

Cities de la London School of Economics and Political Science, que es titula: “Lliçons de 

política i oportunitats de les àrees metropolitanes de la Unió Europea i Àsia”.  

 

Carnes ha destacat durant la presentació de l’Informe que “tot i que els anys 2009 i 

2010 han estat molt durs pel context econòmic, la ciutat està mantenint la seva 

competitivitat gràcies a la seva diversitat econòmica i a l’aposta per la innovació, la 

creativitat i el coneixement. D’altra banda, la col·laboració público-privada s’està 

demostrant com a únic model per poder sortir d’aquesta crisi i generar nous llocs de 

treball en el futur”.  

 

El president de la Cambra, Miquel Valls ha volgut ressaltar “la importància de la 

indústria, el turisme i els serveis a les empreses com a sectors dinamitzadors de 

l’economia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). També ha destacat l’especial 

rellevància de la indústria de l’AMB, que s’està recuperant més ràpidament que a 

Espanya, i com l’exportació és clau per explicar aquesta evolució favorable del sector”.  

 

Resultats més destacats dels indicadors de l’Observatori Barcelona 2011 

 

En un entorn marcat per la sortida de la recessió de l’economia global, l’informe 2011 

de l’Observatori de Barcelona mostra que la ciutat segueix mantenint un bon 

posicionament a nivell internacional i una marca de ciutat reconeguda, alhora que 

posa de manifest la complexitat dels reptes que afronta i la rellevància estratègica de 

l’aposta per la transformació del model productiu. 

 

En primer lloc, i segons l’opinió d’alts executius europeus, Barcelona continua 

posicionada entre les cinc millors ciutats per als negocis d’Europa, i se situa en 

segona posició mundial respecte a l’organització de reunions internacionals. Pel que 

fa a l’indicador d’inversió estrangera directa Catalunya manté el sisè lloc entre les 

regions europees receptores del major nombre de projectes. En canvi, la recessió 

econòmica ha fet perdre posicions en l’indicador d’activitat emprenedora de 

Barcelona, tot i que segueix per sobre de la mitjana europea, de la d’Espanya i 

Catalunya.  

 

En l’apartat de coneixement i creativitat, Barcelona segueix progressant com a pol de 

ciència d’excel·lència, manté el sisè lloc a Europa en producció científica i, d’acord  



 
 

                                                                                      
                                                                                      
 

 

amb la Revista Nature, guanya 11 posicions en el rànquing mundial entre 2000 i 2008. 

A més, l'àrea de Barcelona compta avui amb un dels mercats laborals amb major 

massa crítica d'Europa en els sectors d'alt valor afegit: Catalunya es manté entre les 

cinc regions europees amb major nombre d’ocupats en sectors manufacturers 

d’intensitat tecnològica alta i mitjana-alta i ciència i tecnologia, millora tres posicions 

en el cas dels serveis intensius en coneixement i alta tecnologia -assolint el setè lloc- i 

se situa entre les sis primeres regions europees amb més ocupació en la indústria 

creativa i cultural. Alhora, però, s’observa que el clima econòmic ha afectat 

negativament l’evolució d’alguns dels indicadors d’ocupació analitzats en aquest 

capítol i les patents PCT, tot i que  destaca el bon comportament de les patents 

tecnològiques, que creixen un 18,7%. 

 

Barcelona és un referent de turisme urbà a Europa i aquest és un dels elements de 

fortalesa amb que compta la ciutat en el complex context actual. Així ho mostren el fet 

que el 2009 ha esdevingut la segona àrea urbana amb més places hoteleres de la UE -

guanyant dos llocs respecte a l’any anterior-, el manteniment  de la primera posició 

de Barcelona com a port base d’Europa i de la Mediterrània en matèria de creuers o el 

posicionament de l’aeroport del Prat entre els deu principals d’Europa, després 

d’assolir un dels majors creixements entre els grans aeroports.  

 

En sostenibilitat, les empreses de la demarcació de Barcelona segueixen en els 

primers llocs del rànquing europeu respecte al nombre de certificacions EMAS i la 

ciutat se situa entre les que generen menys emissions de gasos CO2 per càpita –

segons solvents estudis científics- i entre les millors ciutats d’Europa en relació al 

transport intern. Pel que fa a la qualitat de vida, Barcelona es consolida per 13è any 

consecutiu com la millor ciutat d’Europa en aquest àmbit.  

 

En un any de recuperació dels preus en tot l’entorn internacional, Barcelona guanya 

competitivitat en matèria de costos. Efectivament, la ciutat ha millorat el seu 

posicionament en el rànquing del cost de la vida a ciutats del món – on cau 11 llocs el 

2010 i se situa com la 49a-. De la mateixa manera, els preus de lloguer de les oficines, 

dels locals comercials i del sòl industrial han experimentat descensos considerables a 

conseqüència de la feblesa de la demanda i el procés d’ajust al mercat immobiliari, fet 

que pot suposar un augment de l’atractiu de Barcelona per fer negocis i establir-hi 

empreses quan es reactivi l’activitat.  

 



 
 

                                                                                      
                                                                                      
 

 

A nivell de formació, destaca el creixement de 2,5 punts del percentatge de 

treballadors amb estudis universitaris, amb valors que s’acosten, i de vegades superen, 

els de les ciutats europees de referència. Així mateix, Barcelona ofereix  una formació 

empresarial de prestigi a nivell europeu i mundial i es consolida com  l’única ciutat amb 

dues escoles de negocis -IESE i ESADE-, entre les deu primeres  d’Europa.  

 

Novament, els indicadors menys favorables són els relacionats amb el mercat de 

treball, en un any en que la taxa d’ocupació de Catalunya ha disminuït fins a situar-se 

per sota de la mitjana europea i la taxa d’atur ha crescut considerablement.  

 

Clima empresarial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona  

 

L’anàlisi inèdit de l’evolució econòmica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el 

2010 i les perspectives per al 20111 permet il·lustrar les fortaleses i els canvis que 

s’estan generant a Barcelona i el seu entorn en favor d’un model productiu impulsat 

per l’exportació. 

 

Situació 2010 

 

Cal destacar la importància de la indústria, el turisme i els serveis a les empreses com 

a sectors dinamitzadors de l’economia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Aquests sectors són els que han tingut un millor comportament el 2010. 

 

• Destaca, sobretot, la importància de la indústria al nostre país i el seu 

lideratge en aquests moments de crisi. En efecte, la recuperació d’aquesta a 

l’AMB està sent més ràpida que a Espanya. 

• L’exportació ha estat la clau de l’evolució favorable de la indústria de l’AMB el 

2010. En l’actual context de dificultats, les empreses han apostat per 

incrementar la seva presència a l’exterior. Això s’ha traduït en un creixement 

de l’exportació de la indústria de l’AMB l’any 2010, que deixa enrere el descens 

del 2009. 

• També destaca el millor comportament del sector hoteler a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona que a Catalunya, que ha fet créixer lleugerament 

la facturació del sector a l’AMB el 2010. 

 

                                                      
1 Obtingut a partir de l’enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Idescat. 



 
 

                                                                                      
                                                                                      

 

 

Previsions 2011 

 

Els sectors amb millors perspectives per al 2011 són l’industrial i l’hoteler, que 

continuen amb el paper dinamitzador de l’economia de l’AMB ja observat el 2010. 

Ambdós sectors preveuen que la facturació creixerà el 2011, i també la inversió, 

sobretot a la indústria. Pel que fa a l’ocupació, els dos sectors preveuen un lleuger 

creixement o un estancament el 2011. 

 

En conjunt, les perspectives empresarials per al 2011 són millors a l’AMB que a 

Catalunya. Per sectors, cal destacar que: 

 

• A la indústria, la previsió de creixement de la inversió el 2011 (del 13%) gairebé 

duplica la prevista a Catalunya. 

• Al sector hoteler, totes les previsions són millors: es preveu un augment de la 

facturació i de l’ocupació a l’AMB, mentre que a Catalunya es preveu que 

continuarà caient; i que la inversió creixerà més a l’AMB que a Catalunya. 

• Als serveis a les empreses, es preveu un creixement de la facturació de l’1%, 

més del doble del previst al Principat. 

 

Les previsions de creixement de l’exportació a la indústria de l’AMB també són bones, 

del 4%. Aquest creixement pot potenciar la inversió productiva. Els dos elements, 

exportació i inversió, han de ser els pilars del nou model productiu. Per tant, es va per 

bon camí tot i que encara queda un tram per recórrer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Podreu trobar l‘informe de l’Observatori Barcelona 2011 a: 

http://www.cambrabcn.org/web/cambra/empreses/estudis/economia/observatori_barcelona 
 
 



 
 

                                                                                      
                                                                                      

 



 
 

                                                                                      
                                                                                      

 



 
 

                                                                                      
                                                                                      

 


