
1.  In t roducc ió :  l a  t rans fo rmac ió  econòmica
de  Ba rce lona  1986-2001

L’any 1986 va representar per a Barcelona un
punt d’inflexió fonamental en dues direccions: la
urbanística i l ’econòmica. Efectivament, aquell any
es recordarà en primer lloc per la nominació de
Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics de 1992,
fita que va servir per portar a terme un projecte
que va significar un canvi urbanístic fonamental.
Però aquell any també va ser l ’any de l’ingrés a les
Comunitats Europees, i l ’any de la represa del dina-
misme econòmic d’aquesta ciutat, que tan negati-
vament va experimentar les conseqüències de la
crisi industrial dels anys setanta i de les polítiques
econòmiques de sanejament del període 1977-
1985. Barcelona va esdevenir una ciutat que està
en el mapa internacional gràcies als Jocs Olímpics;
al mateix temps, Barcelona va esdevenir una
metròpoli internacional des del punt de vista eco-
nòmic, ja que s’ha situat no solament com la capi-
tal industrial d’Espanya sinó com la peça fonamen-
tal d ’ interacció de l ’economia espanyola amb
l’economia europea actual.

És ben coneguda i estudiada arreu del món la
transformació de l’urbanisme de Barcelona associa-
da a la celebració dels Jocs Olímpics. Però no
només no és reconegut l ’èxit del model econòmic
de Barcelona que, contra tot pronòstic, ha permès
assimilar i aprofitar el nou entorn competitiu, sinó
que sovint –si ens atenem a l’opinió d’alguns ana-
listes econòmics locals– ens trobaríem davant
d’una davallada productiva, amb pèrdua important
del pes econòmic.

Com a aportació de l’evidència respecte de l’è-
xit del model econòmic de Barcelona aportem les
dades següents: entre 1985 i 1998 l’economia de
Barcelona ha convergit 13 punts percentuals res-
pecte a la mitjana europea del PIB, és a dir, pràc-
ticament l ’1 % anual durant tot el període, tendèn-
cia que de ben segur s’ha intensificat el darrer
bienni. Barcelona aporta el gruix de la capacitat
exportadora de l’economia espanyola: una mitjana
del 22,3 % del total de les exportacions de béns
industrials i agraris del conjunt de l’Estat són

exportats per l ’economia de Barcelona, enfront del
10,3 % de la ciutat següent, que és Madrid. Barce-
lona ha incrementat de forma espectacular l ’ocupa-
ció i l ’activitat, en generar més de mig milió de
llocs de treball entre 1995 i avui dia, tot i dismi-
nuir la taxa de desocupació per sota de la mitjana
europea.

Fins al moment, l ’esforç per comprendre les
raons per les quals l ’economia de Barcelona s’ha
situat de manera tan destacada en el lloc capda-
vanter de l ’economia espanyola són de naturalesa
fonamentalment urbana. En diferents investiga-
cions s’ha subratllat l ’existència de factors especí-
fics territorials de competitivitat i, en particular,
la rellevància de les extraordinàries condicions
territorials en què opera la seva economia. No
només opera a favor la proximitat als mercats euro-
peus, sinó també una especial forma de produir.
L’extensió dels mercats hauria expandit l ’àrea eco-
nòmica de Barcelona fins a aconseguir que interac-
tuïn en el mateix espai metropolità més de 4,3
milions d’habitants, amb més de dos milions de
treballadors. Però aquesta metròpoli que s’ha tra-
mat en els darrers 15 anys disposa d’unes condi-
cions molt especials: és polinuclear, amb ciutats
dotades d’una llarga tradició econòmica com Saba-
dell, Terrassa o Mataró; és diversificada en el seu
conjunt, però especialitzada en una part rellevant
dels nuclis que conformen aquestes polaritats; i
disposa d’interaccions espacials entre les diferents
ciutats. És a dir, existirien importants externali-
tats de naturalesa territorial que s’han potenciat
en la mesura en què ha augmentat la dimensió de
la metròpoli. En llenguatge de l’economia urbana,
les economies d’urbanització han crescut perquè ha
crescut l ’abast de la metròpoli, perquè disposa d’e-
conomies de localització específiques i perquè s’hi
generen economies de xarxa4. 

El propòsit d’aquesta nota és subratllar que en
aquest nou model econòmic de Barcelona s’hi pre-
senta també una característica pròpia de les ciu-
tats o economies més avançades. Es tracta del
canvi de la seva base productiva en una direcció
fonamental: l ’impuls de l ’economia del coneixe-
ment. Es tracta d’esbrinar fins a quin punt els can-
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vis detectats en la forma de produir i en la localit-
zació de l’activitat econòmica tenen o no transla-
ció en termes de creixement de les activitats den-
ses en coneixement i, addicionalment, si en l’èxit
internacional del model Barcelona hi ha raons
associades a la progressió de les activitats de tec-
nologia més elevada i amb intensitat de coneixe-
ments més alta.

El context teòric en què operem és el de l ’ano-
menada economia del coneixement. Aquesta litera-
tura subratlla la importància estratègica del saber
localitzat en el nou entorn competitiu. Creix el pes
de factors intangibles en l’explicació de l’èxit pro-
ductiu. El saber codificat tendeix a disminuir de
cost, mentre que el saber específic, localitzat i no
transferible, guanya importància. Creix en impor-
tància el treball qualificat. En la taxonomia d’Han-
na Arendt, l ’acció o treball que troba en la seva
pròpia execució una part de la remuneració guanya
enfront del treball mecanitzat o rutinari.

La categoria economia del coneixement no s’ha
de confondre amb la de nova economia o economia
de la informació. Es tracta d’una categoria molt
més àmplia, que recull el conjunt d’activitats
siguin o no de base informacional que presenten
densitat de treball qualificat i densitat de creati-
vitat. En la mesura que les noves tecnologies per-
meten reduir l ’àmbit del saber no codificat, gua-
nyen en importància aquests factors de naturalesa
més intangible.

Fins a quin punt una economia com la de Bar-
celona, tradicionalment centrada en activitats
fabri ls manufactureres, avança en aquest nou
entorn competitiu intensificant les activitats den-
ses en coneixement?

Sostindrem en aquesta nota que l’economia de
Barcelona està avançant molt ràpidament fins a fer
predominant l ’àmbit de l ’economia del coneixe-
ment, i que amb l’evidència disponible aquest fac-
tor és crucial per explicar l ’èxit del nou model eco-
nòmic de Barcelona.

A més, resumirem alguns resultats d’un projec-
te de recerca sobre l ’economia de la Barcelona
metropolitana i l ’economia del coneixement que ha
focalitzat aquesta qüestió, tot i tractar d’avançar
en la mesura quantitativa de l’economia del conei-
xement en àmbits urbans.

2.  Cons t rucc ió  de  l ’ i nd i cador  s in tè t i c
d ’ e conomia  de l  cone ixement

Des de fa alguns anys, l ’OCDE s’encarrega d’ela-
borar indicadors d’àmbit internacional que puguin
revelar els components de tecnologia i coneixe-
ment de les diferents economies. La disparitat de

criteris en les classificacions internacionals d’acti-
vitats provoquen que les identificacions de les
activitats basades en el coneixement i la tecnolo-
gia només es puguin establir a partir d’unes direc-
trius generals, de manera que les comparacions
entre els països amb classificacions econòmiques
de base molt diferent s’han d’interpretar amb pru-
dència.

Per als sectors manufacturers, l’OCDE diferencia
entre quatre nivells de tecnologia: alta, mitjana-alta,
mitjana-baixa i baixa. La diferenciació es fa a partir
de variables de demanda de tecnologia i generació de
valor afegit. Per als sectors terciaris, es caracteritzen
de forma molt més general els subsectors intensius en
coneixement, fet que fa necessari l’adaptació de la
classificació, per tal de conservar els subsectors real-
ment intensos en coneixement i extreure’n els de
coneixement més baix.
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Quadre 1 Indústries basades en la tecnologia 
i el coneixement (OCDE 1999)

CITI Rev. 2

Indústries d’alta tecnologia
Construcció aeronàutica 3845
Màquines d’oficina i ordinadors 3825
Productes farmacèutics 3822
Aparells de ràdio, televisors i telecomunicacions 3832

Indústries de tecnologia mitjana-alta
Material professional 385
Vehicles automòbils 3845
Màquines i aparells elèctrics 383–3832
Indústries químiques 351 + 352–3522
Altres materials de transport 3842 + 3844 + 3849
Màquines no elèctriques 382–3825

Indústries de tecnologia mitjana-baixa
Indústries del cautxú i el plàstic 355 + 356
Construcció naval 3841
Altres indústries manufactureres 39
Metalls no fèrrics 372
Productes minerals no metàl·lics 36
Manufactureres metàl·liques 381
Refineries de petroli 353 + 354
Siderúrgia 371

Indústries de tecnologia baixa
Paper, arts gràfiques i edició 34
Tèxtils, vestit i cuir 32
Alimentació, begudes i tabac 31
Fusta i mobles 33

Activitats de coneixement
Comunicacions 72
Banca, assegurances, immobiliàries

i serveis a les empreses 8
Serveis col·lectius, serveis socials

i serveis personals 9

Activitats de coneixement baix
Resta d’activitats terciàries

* OCDE (1999), p. 106
** OCDE (1999), p. 18
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Com adverteix l ’OCDE i es dedueix del quadre
anterior, si bé la classificació de les manufactures
és suficientment concisa i detallada, la de les acti-
vitats terciàries és força imprecisa, i les categories
engloben subsectors amb comportaments molt
diferents respecte del coneixement. Un altre
inconvenient és que no s’inclou en cap lloc una
part de les activitats econòmiques, com ara el sec-
tor primari o les indústries energètiques.

Per resoldre aquests inconvenients, caldria
adaptar la classificació de l’OCDE a fi d’aconseguir
una agrupació equivalent a partir de la divisió de
la CNAE 93 a 222 sectors i la CNAE 74 a 64 sectors.
En un primer moment, s’extreu el sector primari i
les indústries energètiques, s’aplica la classifica-
ció de les manufactures per tecnologia a quatre
nivells d’intensitat tecnològica, i es reassignen els
sectors terciaris en quatre nivells de coneixement

a partir de les indicacions de l’OCDE i criteris de
valor afegit i ús de tecnologia. 

Aquesta operació es repeteix amb les dues
classi f icacions nacionals d ’act iv itats,  l ’actual
CNAE 93 i l ’antiga CNAE 74, amb l ’objectiu d’obte-
nir sèries temporals homogènies. Les comprova-
cions van demostrar que les assignacions eren ade-
quades, en no presentar salts en els anys de canvi
de CNAE.

Un cop desagregats els sectors manufacturer i
de serveis d’acord amb la seva intensitat de tecno-
logia i coneixement, és immediata l ’agregació en
només dos sectors: tecnologia i coneixement alt i
baix. Com a sectors de coneixement alt es conside-
ren els sectors de tecnologia i coneixement mitjà-
alt i alt, mentre que la resta s’assignen a coneixe-
ment baix (sector primari, energètic, tecnologia o
coneixement mitjà-baix i baix).
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3.  L’ e conomia  de l  cone ixement  a  Ba rce lona

Aplicant la metodologia exposada al municipi
de Barcelona, a la regió metropolitana de Barcelo-
na i al conjunt de Catalunya es pot arribar als
resultats següents.

Pel que fa al municipi de Barcelona, concentra
el 48 % dels llocs de treball més densos en conei-
xement de Catalunya. L’any 2000 (tercer trimestre)
el nombre de llocs de treball d’intensitat de
coneixement alt de Barcelona era de 486.826,
mentre que el total català va ser d’1.017.498. La
tendència a intensificar la proporció de llocs de
treball densos en coneixement respecte dels de

més baixa densitat és molt clara en aquest muni-
cipi. En realitat, des de 1992 el nombre de llocs
de treball d’intensitat tecnològica alta supera ja
els de baixa intensitat. Així, el nombre de llocs de
trebal l  d ’ intensitat tecnològica baixa era de
392.486 l ’any 1991, mentre que se situa en
322.154 l ’any 2000. En conseqüència, el municipi
de Barcelona està esdevenint clarament, amb el
pas del temps, una ciutat del coneixement, atès
que presenta un nivell elevat de llocs de treball
amb alta intensitat tecnològica i densitat de
coneixement.

Pel que fa a la resta de la regió metropolitana
de Barcelona i del Principat, l ’evolució dels llocs

Quadre 2 Construcció de l ’indicador sintètic de coneixement

OCDE

↓
Sector primari

Indústries energètiques

CNAE 93 → Indústries de tecnologia baixa

Indústries de tecnologia mitjana-baixa Coneixement i tecnologia baixos

Terciari per coneixement baix

Terciari per coneixement mitjà-baix

Indústries de tecnologia alta

CNAE 74 → Indústries de tecnologia mitjana-alta Coneixement i tecnologia alts

Terciari per coneixement alt

Terciari per coneixement mitjà-alt



de treball de coneixement alt és també positiva
durant tota la dècada dels noranta, i d’una inten-
sitat similar, amb un creixement del 30 %.

En els gràfics següents es presenten les ten-
dències de l’ocupació per intensitat de coneixe-
ment del municipi de Barcelona, de la regió metro-
politana i de Catalunya. Els resultats que s’obtenen
són els següents: 

– En primer lloc, la tendència al creixement de
les activitats denses en coneixement en el munici-
pi de Barcelona és positiva, mentre que la de conei-
xement baix és negativa: hi ha una clara substitu-
ció de la base productiva de la ciutat de Barcelona
cap a les activitats denses en coneixement.

– En segon lloc, a la resta de la regió metropo-
litana i de Catalunya, la tendència al creixement
de l’ocupació de les activitats denses en coneixe-
ment és superior a la tendència també positiva de
les activitats menys denses en coneixement. Així

doncs, no es detecta un procés de substitució, sinó
un creixement més intens en el cas de les activi-
tats més denses en coneixement.

Pel que fa als gràfics circulars que també es
presenten, es diferencien els components cíclics i
tendencials de l ’evolució de l’ocupació, en funció
de la intensitat de coneixements. Els resultats
obtinguts mostren sensibil itats cícl iques molt
diferents. En aquest sentit, es pot comprovar que
les activitats menys denses en coneixement mos-
tren una evolució molt més cíclica que les dotades
de més intensitat de coneixement.

Aquest fet ens advertir ia de la presència pro-
bable de diferents respostes territorials davant
de canvis en el cicle econòmic. D’aquesta mane-
ra, la progressiva substitució d’activitats menys
denses en coneixement per altres més denses
constituiria un estratègia positiva per al conjunt
de Catalunya.

Monog r à f i c

86

Perspect i va  econòmica de  Cata lunya Febrer  de  2001 Cambra de Comerç  de Barce lona

Gràfic 1  Evolució per nivel ls  de coneixement

b) Regió metropolitana sense Barcelona
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Font: Elaboració a partir de Departament de Treball i classificació de l’OCDE adaptada
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Gràfic 2  Tendència i  c ic le 1991-2000

b) Tendència i cicle per intensitat de coneixement
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Font: Elaboració a partir de Departament de Treball i classificació de l’OCDE adaptada
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D’altra banda, també s’ha tractat d’identificar
la localització de l’economia del coneixement en el
territori, aquesta vegada en termes de les majors
concentracions especialitzades d’activitats manu-
factureres, per tal de poder relacionar-les amb el
comerç internacional. Amb aquest fi, s’han dife-
renciat les manufactures per intensitat tecnològica
alta i baixa, i s’ha procedit a calcular els coefi-
cients de localització zonal5 sobre la base de la
província de Barcelona, a partir de la Seguretat
Social i de censos i padrons, per als anys 1996 i
2000. 

Els resultats obtinguts mostren que les majors
concentracions especialitzades de manufactures es
troben a Barcelona, a les seves corones i al voltant
dels principals subcentres de la província de Bar-
celona. Tot el conjunt conforma una imatge poli-
cèntrica, amb una concentració més elevada als
voltants de Barcelona. 

El coneixement i la intensitat tecnològica alts
es concentren en sis zones (clusters), que compre-
nen Barcelona i els municipis de la desembocadura
del Llobregat (l ’Hospitalet de Llobregat, el Prat de
Llobregat, Sant Joan Despí, etc.), part de l ’eix
corredor de Martorell, Viladecavalls, la zona de
Vilanova i la Geltrú, el pol de Granollers i el muni-
cipi de Sant Celoni.

El coneixement i la intensitat tecnològica bai-
xos es concentren en set zones (clusters), que
comprenen la desembocadura del Besòs (Badalona-
Santa Coloma-Sant Adrià), Sabadell i Terrassa, el
pol de Mataró, i les polaritats al voltant d’Iguala-
da, Manresa, Vic i Berga.

Les repercussions en termes de desenvolupa-
ment territorial poden ser importants, ja que cal-
dria esperar que les concentracions basades en una
baixa intensitat de coneixement fossin més sensi-
bles als canvis cíclics de l ’economia i a la compe-
tència internacional mentre que, en canvi, les con-
centracions d’activitats amb major contingut de
tecnologia i densitat de coneixement fossin menys
sensibles als canvis de preus dels mercats interna-
cionals.

Gràfic 3  Component cíc l ic  per intensitat
de coneixement

Coneixement alt Coneixement baix

19%

81%

62%

38%

Font: Elaboració a partir del Departament de Treball i classificació de l’OCDE adaptada
Elaboració: – Municipis de la província de Barcelona amb més de 1.000 ocupats (ARGSS) l’any

1999.
– Es calcula la tendència (ajust lineal) per als subperíodes 1991-1995 i 1996-

2000. Si el signe del pendent és diferent per als dos subperíodes (negatiu al
primer i positiu al segon), es considera que el sector/municipi es veu afectat
pel cicle.

- Els gràfics recullen el percentatge de municipis on el sector per intensitat de
coneixement ha estat cíclic i on no ho ha estat.

Component cíclic Component no cíclic
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Gràfic 4  Localització de les majors concentracions industrials especialitzades per intensitat de coneixement 
de la província de Barcelona l’any 2000

Font: Elaboració a partir del Departament de Treball, censos i padrons, i classificació de l’OCDE adaptada

5CLZi,j + (Eij/Ei)/(Ej/E), on Eij és l ’ocupació municipi sector, essent i el municipi, j el sector, i E és l ’ocupació total.



4.  Evo luc ió  de l  comerç  in te rnac iona l  de
Barce lona  pe r  in tens i ta t  tecno lòg i ca

En la dècada dels anys noranta, l’economia de Bar-
celona ha transformat radicalment el contingut dels
seus intercanvis comercials amb l’exterior. Una regió
metropolitana industrial, tradicionalment orientada cap
al mercat intern, s’ha transformat en un nova realitat
econòmica, plenament integrada als mercats internacio-
nals. En aquest nou context, el comerç exterior ha aug-
mentat de forma molt significativa. D’aquesta manera,
d’acord amb les dades de l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya, en el cas dels productes manufacturats, entre
1988 i 1998 les exportacions de Barcelona han crescut,
en termes nominals, a una taxa mitjana anual de prop
del 16 %, mentre que les importacions han evolucionat
a un ritme anual de l’11,7 %. Com a conseqüència, la
taxa de cobertura ha millorat de forma sensible, des del
52,5 % fins a més del 75 %, en aquest mateix període,
amb un valor màxim del 79,9 % assolit l’any 1997.

Una de les principals característiques d’aquesta
evolució ha estat la important transformació
observada en l’estructura comercial. Així, en la
taula adjunta es pot observar el rol creixent dels
productes amb contingut tecnològic alt o mitjà-
alt. Aquest grup de productes millora sensiblement
la posició competitiva i, al mateix temps, també
incrementa el pes en les exportacions de Barcelo-
na. En aquest sentit, es revela que aquest conjunt
d’activitats industrials representen en conjunt més
del 63 % de les vendes de manufactures als mercats
exteriors, un pes relatiu que ha crescut gairebé 5
punts al llarg dels 10 anys analitzats. A més, cal
esmentar que la major part de l ’augment en aques-
ta participació es correspon amb els productes
d’intensitat tecnològica més elevada. En aquest
període de temps, el conjunt d’activitats d’alta i
mitjana-alta intensitat tecnològica explica dues
terceres parts de l ’increment observat en les expor-
tacions de la regió metropolitana de Barcelona.
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6En conseqüència, s’exclou de l’anàlisi el comerç de productes agraris, minerals i energètics.

Quadre 3 Estructura per intensitat tecnològica. Comerç exterior de manufactures, Barcelona

1988 Valor Valor % % Taxa
exportacions importacions exportacions importacions cobertura

Alta 72.134 246.122 8,31% 14,90% 0,293
Mitjana-alta 441.661 873.430 50.90% 52.87% 0,506
Mitjana-baixa 125.167 230.016 14,42% 13,92% 0,544
Baixa 228.780 302.584 26,36% 18,31% 0,756
Total manufactura 867.742 1.652.152 100,00% 100,00% 0,525

1998 Valor Valor % % Taxa
exportacions importacions exportacions importacions cobertura

Alta 445.568 658.148 11,91% 13,22% 0,677
Mitjana-alta 1.952.095 2.514.321 52,19% 50,50% 0,776
Mitjana-baixa 520.454 770.912 13,91% 15,49% 0,675
Baixa 822.300 1.035.060 21,98% 20,79% 0,794
Total manufactura 3.740.417 4.978.441 100,00% 100,00% 0,751

1998 Valor Valor % % Taxa
exportacions importacions exportacions importacions cobertura

Alta 373.434 412.026 3,60% –1,68% 0,384
Mitjana-alta 1.510.434 1.640.891 1,29% –2,36% 0,271
Mitjana-baixa 395.287 540.896 –0,51% 1,56% 0,131
Baixa 593.520 732.476 –4,38% 2,48% 0,038
Total manufactura 2.872.675 3.326.289 0,226

Tanmateix, les quatre categories de manufactu-
res continuen presentant un saldo comercial desfa-
vorable. Tot i així, la taxa de cobertura s’ha incre-
mentat més de 38 punts pel que fa al conjunt de
productes d’alta intensitat tecnològica, molt per
sobre de l’augment observat per al conjunt del sec-
tor manufacturer; malgrat aquesta millora, la taxa
de cobertura d’aquest grup de manufactures encara
se situa per sota del 70 %.

L’anàlisi sobre la posició competitiva exterior
de cada activitat industrial de l ’aglomeració metro-
politana s’hauria de complementar de forma que
s’aïllés la influència de l’evolució global del saldo
comercial mitjançant un procediment d’estandar-
dització. D’aquesta manera, s’ha dut a terme el
càlcul del coeficient estandarditzat d’avantatge
comparatiu revelat per a dos tipus de mostres: la
desagregació del sector manufacturer6 en un con-



junt de 26 activitats i la classificació d’aquestes
activitats manufactureres segons el seu contingut
tecnològic i d’acord amb els paràmetres establerts
per l ’OCDE (1999).

La metodologia de càlcul d’aquest indicador és
la següent:

CEACRij = (Aij – Bi) · Si,

on el paràmetre j fa referència a cadascun dels
subsectors manufacturers, mentre que l’índex i
identifica el valor corresponent al conjunt de l’ac-
tivitat manufacturera. A més:

Aij : (Xij – Mij) / (Xij + Mij),
Bi: (Xi – Mi) / (Xi + Mi),
Si: [100 / (1 – Bi) ] en el cas que Aij > Bi o bé
[100 / (1 + Bi) ] si Aij < Bi

El valor de l ’índex pot oscil·lar, per tant, entre
+100 i –100, en funció de la magnitud del seu
avantatge o desavantatge competitiu. Els resultats
obtinguts es presenten a la taula següent: 

En conjunt, l ’economia de Barcelona mostra
l’any 1998 una posició competitiva molt superior.

Tot i això, l ’anàlisi de l ’evolució observada per
cada sector industrial posa de manifest la presèn-
cia de comportaments diferents. Així, es poden
identificar:

• Un conjunt de sectors industrials amb un nivell
competitiu apreciable, com les activitats d’edició i
arts gràfiques, el gènere de punt, l’equipament de
transport, les begudes o els components d’automoció.

• Un grup d’activitats amb una millora molt
apreciable de la seva competitivitat exterior, com
els materials i els equips electrònics, els equips
informàtics, les motocicletes, la indústria de l ’ali-
mentació i l ’elaboració de productes químics.

• Algunes activitats que mostren una significa-
tiva feblesa competitiva, com els instruments cien-
tífics, la química bàsica, les fibres sintètiques, la
metal·lúrgia i els productes farmacèutics. En la
major part d’aquests casos, la dependència de les
importacions sembla acusada.

• Finalment, diverses activitats manufactureres
que mostren un fort retrocés competitiu, com a
resultat del fort creixement de les importacions. És
el cas de les indústries tèxtils, la confecció de
roba i les manufactures de cuir, un grup d’activi-
tats amb processos productius comparativament
més intensius en mà d’obra.

De la mateixa manera, si s’estudia per separat l’e-
volució de les respectives posicions competitives
segons la seva intensitat tecnològica, es pot observar
que la indústria manufacturera de Barcelona encara
pateix un dèficit comercial apreciable en els inter-
canvis de productes amb més contingut tecnològic.

Tot i això, una anàlisi més dinàmica de les dades
permet inferir que el segment de manufactures amb
més contingut tecnològic ha tingut l’avanç més impor-
tant en la seva posició competitiva en el període 1988-
1998. Com a contrast, és significatiu el retrocés rela-
tiu observat en la competitivitat aparent dels
intercanvis de productes amb menor nivell tecnològic.

En el gràfic següent, es presenta una anàlisi dinàmi-
ca que permet identificar les activitats que al llarg del
període 1988-1998 han observat els avenços o retroces-
sos més importants en la seva posició competitiva.

Tot i la utilitat evident d’aquesta informació,
la recerca sobre competitivitat industrial també
s’ha de fer a través de l’estudi sobre els canvis en
les pautes d’especialització. D’aquesta manera,
s’ha tractat d’identificar la presència de canvis
estructurals a través de dues anàlisis senzilles,
complementàries i de caràcter dinàmic, sobre l ’e-
volució dels intercanvis comercials en funció del
contingut tecnològic dels productes:

a) El càlcul de la relació d’intercanvi (a)
b) La identificació del patró aparent de compe-

titivitat. (b)
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Quadre 4 Coeficient estandarditzat d’avantatge 
comparatiu revelat

Comerç exterior de manufactures, Barcelona

1988 1998 1988-1998

Indústria de l’alimentació –47,34 –15,12 32,22
Elaboració de begudes 45,58 25,10 –20,49
Teixits de punt 35,54 18,93 –16,61
Indústries tèxtils 35,75 9,04 –26,71
Confecció de peces de vestir 51,48 –6,35 –57,83
Indústries del cuir 44,61 0,16 –44,45
Indústries del paper –22,95 –15,50 7,45
Edició i arts gràfiques 37,09 52,40 15,30
Productes químics bàsics –34,41 –32,63 1,78
Altres productes químics –26,82 –3,39 23,43
Productes farmacèutics 8,05 –19,59 –27,64
Fusta i fabricació de mobles 6,22 9,85 3,63
Fibres artificials i sintètiques 4,69 –35,88 –40,56
Productes de cautxú i material plàstic 14,31 3,81 –10,50
Materials per a la construcció 12,82 9,56 –3,26
Metal·lúrgia –48,42 –47,84 0,58
Fabricació de productes metàl·lics 19,93 8,36 –11,57
Maquinària i equipaments –16,46 –12,02 4,44
Màquines d’oficina i equips informàtics –34,74 0,18 34,92
Maquinària i materials elèctrics 14,03 3,76 –10,27
Materials i equips electrònics –64,35 –0,33 64,02
Instruments científics i de precisió –63,01 –47,80 15,21
Vehicles de motor 35,40 30,39 –5,01
Motocicletes –20,52 14,47 34,99
Components d’automoció 17,72 25,73 8,02
Altres manufactures 5,49 –0,17 –5,66

Alta –34,18 –5,90 28,28
Mitjana-Alta –2,47 1,41 3,88
Mitjana-Baixa 1,23 –6,06 –7,28
Baixa 13,15 2,40 –10,74



Amb aquest fi s’han calculat els preus unitaris
d’exportació i d’importació per a una mostra de
més de 4.000 posicions aranzelàries7. Aquests
preus s’han calculat a partir del quocient entre el
valor nominal de les vendes a l ’exterior i de les
compres a l ’exterior dividit pels corresponents
indicadors de volum de comerç8. 

a) En primer lloc, la taula següent presenta la
comparació entre els preus unitaris d’exportació i
d’importació. En el cas que el preu unitari d’expor-
tació d’un producte superi més del 15 % el preu
unitari d’importació, es considera que en aquest
producte hi ha domini del preu d’exportació, mentre
que hi ha domini del preu d’importació en el cas
que el preu d’exportació sigui més del 15 % infe-
rior, i es considerarà una similitud de preus si les
divergències en els valors unitaris no superen el 
15 %. A més, en la part inferior de la taula es pre-
senta la relació d’intercanvi, expressada tant a
partir de la comparació dels valors unitaris mitjans
d’exportació i d’importació (Px/Pm) com a partir de
la comparació entre quantitat mitjana d’exportació
i d’importació (Qx/Qm). Evidentment, el producte
dels dos quocients dóna lloc al valor de la taxa de
cobertura exterior [(Px·Qx)/(Pm·Qm)].

Es pot comprovar que la millora del saldo exte-
rior té l ’origen en una millor relació d’intercanvi,

tant pel que fa als valors unitaris com a la compa-
ració entre els volums intercanviats. Així, es fa
evident el retrocés en el pes relatiu del intercanvis
en els quals el preu d’importació és dominant. Tan-
mateix, tot i l ’avenç observat, les posicions amb
domini de preu d’importació encara són majorità-
ries, fet que podria ser conseqüència directa d’una
dependència exterior enfront de determinants pro-
ductes i/o de la presència d’un cert dèficit en el
contingut tecnològic dels intercanvis comercials.9

b) En segon lloc, a fi d’obtenir més informació
envers la dinàmica de la competitivitat, s’ha trac-
tat de discriminar el conjunt de productes en fun-
ció de la seva estratègia aparent de competitivi-
tat, identificant els intercanvis en els quals el
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Gràfic 5  Evolució del  coeficient estandarditzat d’avantatge relatiu revelat
Comerç exterior manufacture, Barcelona (1988-1998)
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7Corresponent a un grau de desagregació de 6 dígits en la classificació aranzelària.
8En aquest cas, s’han utilitzat els quilograms.
9Probablement, l ’anàlisi s’hauria de completar mitjançant el càlcul d’indicadors de comerç intraindustrial i la seva desagregació entre diferenciació vertical i
horitzontal, a fi d’inferir la diversitat existent en els nivells de tecnologia, tal com s’expressa a Martín (1997).

Quadre 5 Relació de preus unitaris
Comerç exterior de manufactures, Barcelona

1988 1998 1988-1998

Domini preu exportació 33,22% 35,85% 2,63%
Domini preu importació 44,10% 37,64% –6,46%
Similitud de preus 22,68% 26,51% 3,83%
Relació d’intercanvi:
En preus (Px/Pm) 0,784 1,003 0,219
En quantitats (Qx/Pm) 0,670 0,749 0,079
Taxa de cobertura 0,525 0,751 0,226



volum de comerç depèn principalment de la compe-
tència en preus dels altres productes en els quals
sembla més determinant la competitivitat en qua-
litat.

Amb aquest objectiu, s’han separat els inter-
canvis comercials de manufactures en quatre grans
mercats:10

– Mercat competitiu en preus: mercat en el qual
el valor unitari d’exportació és inferior al valor
unitari d’importació i la quantitat exportada supe-
ra la quantitat importada. En aquest cas, es dispo-
sa d’un avantatge competitiu en preus que permet
obtenir un superàvit comercial.

– Mercat no competitiu en preus: mercat en el
qual el valor unitari d’exportació és superior al
valor unitari d’importació i la quantitat exportada
és inferior a la quantitat importada. En aquest cas,
s’afronta un desavantatge competitiu en un mercat
en el qual la competitivitat dels preus és determi-
nant, cosa que dóna lloc a un dèficit comercial.

– Mercat competitiu en qualitat: mercat en el
qual la quantitat exportada supera la quantitat
importada, tot i que el valor unitari de les expor-
tacions és superior. Així doncs, l ’intercanvi comer-
cial seria el resultat d’exportacions de més qualitat
(o contingut tecnològic superior) o bé de l’espe-
cialització en segments de producte més sofisticat.

– Mercat no competitiu en qualitat: mercat en el
qual la quantitat importada supera la quantitat
exportada, tot i que el valor unitari de les impor-
tacions és superior. En aquest cas, l ’intercanvi
comercial seria la conseqüència d’exportacions de
menor qualitat (o contingut tecnològic inferior) o
bé de l’especialització en els segments inferiors
del mercat.

En conseqüència, si la diferència entre els
valors unitaris d’exportació i d’importació i entre
les quantitats exportades i importades presenta el
mateix signe, es tracta de mercats en els quals la
competitivitat aparentment estaria determinada
per la qualitat. En canvi, en el cas que els signes
fossin oposats es considerarà que són mercats
dominats pels preus.11

A la taula es pot observar que la millora signi-
ficativa de la posició competitiva s’ha traduït en
un avenç del pes dels intercanvis en els quals es
disposa de competència en preu i en qualitat –que
conjuntament representen l’any 1998 més del 46 %
dels intercanvis, amb una progressió de gairebé 14
punts en els 10 anys analitzats.

També es posa de manifest que en ambdues
estratègies de competitivitat, la indústria manu-
facturera de Barcelona encara presenta un saldo

comercial deficitari. Malgrat això, cal esmentar
que la millor posició competitiva dels intercanvis
de productes de més intensitat tecnològica és
coincident amb una millora molt apreciable de la
taxa de cobertura exterior en mercats en els quals
els factors principals de competitivitat semblen
ser diferents al preu. No obstant això, la partici-
pació relativa dels mercats amb avantatge en qua-
litat tot just representa el 14 % dels intercanvis.

En canvi, el desequilibri desfavorable dels mer-
cats dominats per la competència en preus sembla-
ria haver-se incrementat sensiblement, tot i l ’in-
crement observat en la taxa de cobertura. Els
guanys de competitivitat associats a la correcció
en la paritat de la pesseta des de l’any 1992 expli-
carien el millor comportament de les exportacions
al llarg dels anys anteriors i compensarien parcial-
ment l ’evolució desfavorable dels costos i del tipus
de canvi fins en aquell any. Així doncs, aquest seg-
ment de productes semblaria ser particularment
sensible a l ’evolució de la conjuntura internacional
i de les diferències de costos amb els competidors.

D’aquesta manera, malgrat la participació rela-
tiva més elevada en els mercats amb avantatge en
cost, encara és molt apreciable el desequilibri
comercial en els intercanvis que semblen mantenir
en el cost del producte un dels seus principals fac-
tors de competitivitat. Aquest comportament pro-
bablement s’explica per una dependència significa-
tiva d’alguns productes d’importació, com ara
primeres matèries industrials i béns intermedis, i
per la competència creixent de productes exteriors
de baix preu.

Finalment, a fi d’inferir amb molta més precisió
la presència de canvis estructurals en els patrons
d’especialització, s’han agrupat els intercanvis en
diferents categories de productes segons el contin-
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10Com es proposa a Aiginger (1997).
11Se suposa que els valors unitaris identifiquen costos i que els productes són homogenis. 

Quadre 6 Discriminació segons patró aparent 
de competitivitat

Comerç exterior de manufactures, Barcelona

1988 1998 1988-1998

Participació en comerç exterior:
Mercats competitius en preu 22,22% 32,93% 10,71%
Mercats no competitius en preu 35,14% 34,29% –0,85%
Mercats competitius en qualitat 10,71% 13,60% 2,89%
Mercats no competitius en qualitat 31,94% 19,18% –12,76%

Saldo comercial:
Mercats competència en preu –393.724 –865.215 –471.491
Mercats competència en qualitat –390.686 –372.809 17.877

Taxa cobertura:
Mercats competència en preu 0,572 0,743 0,171
Mercats competència en qualitat 0,467 0,769 0,302
Posicions aranzelàries 4.322 4.499



gut tecnològic. D’aquesta manera, s’han agrupat
les diferents posicions aranzelàries en dues grans
categories:

• Intensitat tecnològica alta i mitjana-alta
• Intensitat tecnològica baixa i mitjana-baixa.
En les taules i gràfic següents es presenta el

resultat obtingut:
– En primer lloc, la millora del saldo comercial

general és conseqüència directa de l’avenç en la
relació d’intercanvi, expressada tant en preus com
en quantitats, si bé la millora dels preus d’inter-
canvi hi contribueix més. De fet, la desagregació
per contingut tecnològic ens permet observar que
en el cas dels productes de més intensitat tecnolò-
gica l ’element determinant de la millora del saldo
exterior és la vigorosa progressió dels preus rela-
tius d’intercanvi, mentre que els preus relatius
s’han mantingut estables pel que fa als productes
de menys contingut tecnològic.

– En segon lloc, la millora en la relació dels
preus d’intercanvi dóna lloc a un creixement en el
pes relatiu en el comerç exterior de les categories
de productes en les quals es detecta un domini en
el preu d’exportació. Malgrat això, les posicions
amb domini en el preu d’importació encara són
dominants, un resultat directament atribuïble a la
persistència del dèficit comercial en l’intercanvi de
productes amb més contingut tecnològic.

Aquest fet es fa més evident si s’analitza l ’e-
volució dels preus unitaris no a partir del nombre
de posicions aranzelàries implicades, sinó a partir
del pes en el comerç de cadascuna de les catego-
ries definides. El resultat es mostra a la taula
següent. Així, pel que fa al comerç de productes de
més contingut tecnològic, si bé augmenta aprecia-

blement el nombre de posicions aranzelàries en què
el preu d’exportació és dominant, també és cert
que s’ha reduït sensiblement el pes relatiu d’a-
questes posicions en el conjunt del comerç exte-
rior, mentre que ha millorat apreciablement la par-
ticipació relativa dels intercanvis que mostren
similitud de preus.

Els resultats evidencien canvis en l’especialit-
zació productiva d’aquests segments a l ’interior de
la Barcelona metropolitana. Així, si bé la millora
notable del saldo comercial ens podria indicar que
el buit de mercat (gap) tecnològic existent amb els
principals països de l’OCDE s’està reduint a un bon
ritme, les pautes d’especialització també podrien
assenyalar una segmentació progressiva en favor
de productes d’alta intensitat tecnològica, però
també de preu menor en relació amb els competi-
dors directes. 

D’aquesta manera, el gruix de l ’activitat comer-
cial en aquesta categoria (el 40 % dels intercan-
vis) continua concentrant-se en productes on el
preu relatiu no és favorable. Aquesta persistència
podria ser indici de la presència d’un comerç de
productes d’alt contingut tecnològic però caracte-
ritzat per una diferenciació vertical no favorable,
amb pautes d’especialització en les gammes de
productes menys puntes tecnològicament o de
menor valor afegit. Entre d’altres, el subsector far-
macèutic i diversos segments d’equipament elec-
trònic i de material de transport en serien alguns
casos paradigmàtics. L’esforç en innovació conti-
nua sent, doncs, un repte pendent de la indústria
de Barcelona.

– En tercer lloc, pel que fa a l ’anàlisi de la
posició competitiva a partir de l ’estratègia de com-
petitivitat que aparenta ser dominant, en la taula
adjunta es pot observar que l’economia de Barcelo-
na encara presenta un dèficit comercial, tant en
els mercats en els quals la competitivitat sembla
estar determinada pels preus i costos, com en
aquells en els quals el patró de competitivitat
sembla ser la qualitat i la diferenciació tecnològi-
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Quadre 7 Relació d’intercanvi per intensitat tecnològica
Comerç exterior de manufactures, Barcelona

1988 En preus En quantitats Taxa de
(Px/Pm) (Qx/Qm) cobertura

Tots els productes 0,784 0,670 0,525
Alta i mitjana-alta 0,612 0,803 0,492
Baixa i mitjana-baixa 0,942 0,605 0,570

1998 En preus En quantitats Taxa de
(Px/Pm) (Qx/Qm) cobertura

Tots els productes 1,003 0,749 0,751
Alta i mitjana-alta 1,004 0,815 0,818
Baixa i mitjana-baixa 0,930 0,720 0,670

1988-1998 En preus En quantitats Taxa de
(Px/Pm) (Qx/Qm) cobertura

Tots els productes 0,219 0,079 0,226
Alta i mitjana-alta 0,392 0,012 0,326
Baixa i mitjana-baixa –0,012 0,115 0,100

Gràfic 6  Comparació de preus unitaris : estructura
del comerç segons nombre de posicions aranzelàries
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ca o de producte. Tot i això, l ’avenç de la posició
competitiva dels productes intensius en tecnologia
és molt significatiu, fins al punt que la taxa de
cobertura de situa per sobre del 80 %, tant pel que
fa als intercanvis basats en les diferències de preu
com als basats en les diferències de qualitat

En un context de millora generalitzada de la
posició competitiva, també caldria esmentar l ’es-
tancament observat en la competitivitat dels mer-
cats de productes amb baixa intensitat tecnològica
en els quals el cost sembla ser el determinant
principal de la posició competitiva relativa. La
forta competència en el mercat internacional i en
el mercat intern que estan afrontant la indústria

tèxtil, la indústria del cuir i la confecció de roba
per part de productors no europeus, semblaria ser
el principal factor explicatiu del comportament
menys favorable de la posició competitiva d’aques-
tes activitats. L’especialització en els segments de
producte de més valor afegit i que permetin una
diferenciació de producte basada en la qualitat i el
disseny es posa de manifest com una necessitat
ineludible per reforçar la competitivitat interna-
cional d’aquestes manufactures.

5.  Conc lus ions

Al llarg de la dècada dels noranta, l ’economia
de Barcelona ha experimentat una transformació
espectacular, amb un avenç important en la seva
activitat exportadora i la capacitat per crear nous
llocs de treball. Aquesta evolució ha estat afavori-
da per la presència d’uns factors territorials favo-
rables, entre els quals destaquen les característi-
ques de metròpoli polinuclear, molt diversificada
en el seu conjunt, però amb la presència en el seu
interior de nuclis productius amb un elevat nivell
d’especialització. Aquest desplegament territorial
ha afavorit l ’activació d’externalitats de naturale-
sa territorial, on la generació d’economies de loca-
lització, d’urbanització i de xarxa ha tingut un
paper rellevant.

El tret més distintiu de l’evolució de Barcelona
cap a un nou model econòmic és el protagonisme
creixent de les activitats basades en els nous
coneixements econòmics. Actualment, gairebé la
meitat dels llocs de treball més densos en coneixe-
ment del conjunt de Catalunya se situen a Barcelo-
na ciutat –principalment pel que fa a les activitats
de serveis–, mentre que en els anys anteriors les
activitats amb més contingut tecnològic han guanyat
pes relatiu en el conjunt de l’ocupació a l ’interior
de la regió metropolitana.

L’anàlisi de l ’activitat manufacturera a partir de
les dades de comerç exterior de Barcelona ens mos-
tra un avenç apreciable de la posició competitiva
de la metròpoli, principalment pel que fa a les
activitats amb més contingut tecnològic. Tanma-
teix, a l ’interior d’aquestes activitats podrien per-
sistir pautes d’especialització en les gammes de
productes menys puntes tecnològicament o de
menys valor afegit. De la mateixa manera, en
aquest context de millora generalitzada de la posi-
ció competitiva, crida poderosament l ’atenció l ’es-
tancament observat en la competitivitat dels mer-
cats de productes amb baixa intensitat tecnològica
en els quals el cost sembla ser el determinant prin-
cipal de la posició competitiva relativa. Per tant,
l ’especialització progressiva en aquells segments
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Quadre 8 Participació en els intercanvis segons 
comparació de preus unitaris

Comerç exterior de manufactures, Barcelona

1988 Domini Domini Similitud
preu export. preu import. preus

Tots els productes 33,22% 44,10% 22,68%
Alta i mitjana-alta 38,13% 40,07% 21,80%
Baixa i mitjana-baixa 26,95% 49,24% 23,81%

1998 Domini Domini Similitud
preu export. preu import. preus

Tots els productes 35,85% 37,64% 26,51%
Alta i mitjana-alta 30,59% 40,49% 28,92%
Baixa i mitjana-baixa 42,86% 33,85% 23,29%

1988-1998 Domini Domini Similitud
preu export. preu import. preus

Tots els productes 2,63% –6,46% 3,83%
Alta i mitjana-alta –7,54% 0,42% 7,12%
Baixa i mitjana-baixa 15,91% –15,39% –0,52%

Quadre 9 Taxa de cobertura discriminada 
per patró de comerç

Comerç exterior de manufactures, Barcelona

1988 Tots els Competència Comptència Posicions
mercats en preus en qualitat aranzelàries

Tots els productes 0,525 0,572 0,467 4.322
Alta i mitjana-alta 0,492 0,474 0,513 1.568
Baixa i mitjana-baixa 0,570 0,698 0,401 2.754

1998 Tots els Competència Comptència Posicions
mercats en preus en qualitat aranzelàries

Tots els productes 0,751 0,743 0,769 4.499
Alta i mitjana-alta 0,818 0,803 0,847 1.628
Baixa i mitjana-baixa 0,670 0,672 0,665 2.871

1988-1998 Tots els Competència Comptència
mercats en preus en qualitat

Tots els productes 0,226 0,171 0,302
Alta i mitjana-alta 0,326 0,329 0,334
Baixa i mitjana-baixa 0,100 –0,026 0,264



de producte de més valor afegit i que permetin una
diferenciació de producte basada en la qualitat, el
disseny i la tecnologia es posa de manifest com
una necessitat ineludible per continuar reforçant
la competitivitat internacional de la indústria de
Barcelona.

Així mateix, encara subsisteixen diferències
importants en l’especialització relativa dels princi-
pals centres d’activitat a l ’interior de la regió
metropolitana, fet que podria donar lloc a compor-
taments molt diferenciats de l ’ocupació industrial
en èpoques menys expansives del cicle econòmic.
D’aquesta manera, l ’esforç en innovació continua
sent, doncs, un repte pendent de la indústria de
Barcelona, un objectiu que en els propers anys
hauria de condicionar i orientar les polítiques
públiques. 
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