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L’economia catalana el 2018 (I)

▲2,6% PIB
Per sobre de la mitjana de la zona euro (▲1,8%)

▲6,1% ocupació a la indústria

▲6,6% ocupació en alta tecnologia

+ 20% del PIB és industrial

618.366 empreses
▲1,5% respecte a 2017 

Per sobre de l’objectiu de la UE per l’any 2020
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Fonts: Idescat per PIB, PIB industrial i ocupació. INE‐DIRCE per nombre d’empreses.



L’economia catalana el 2018 (II)

71.623 M€ d’exportacions

2,7% del total del programa Horizon 2020 
de la UE, superant els 1.000 M€ per primera
vegada (2014-2018)

▲1,2% exportacions d’alt contingut tecnològic
Rècord per vuitè any consecutiu

Catalunya representa l’1,5% de la població de la UE

8.642 
empreses estrangeres
establertes a Catalunya

Millor destinació per invertir al sud d’Europa
(2018 i 2019) –Financial Times–
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Fonts: CDTI per a la participació al programa Horizon 2020, Datacomex per exportacions, Idescat per exportacions de contingut tecnològic i 
Departament d’Empresa i Coneixement per empreses estrangeres establertes a Catalunya



Impacte de 
l’activitat del 
Govern 
(Catalonia Trade 
& Investment)
en captació
d’inversió
estrangera 2018
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Rècord històric de projectes gestionats i materialitzats 
i llocs de treball creats. Fort creixement de la inversió

84
Projectes d’inversió 
materialitzats
(▲20% respecte 2017) 

322,3 M €
Inversió captada
(▲34% respecte 2017) 

1.269
Llocs de treball mantinguts

5.455
Llocs de treball creats
(▲70% respecte 2017)

Un projecte captat cada 4,3 dies naturals

Rècord històric per vuitè any consecutiu

6,2 M€ captats cada setmana

7,2% de la ocupació creada a Catalunya el 2018

18 llocs de treball creats o mantinguts cada dia
natural

63% són llocs de treball altament qualificats
(TIC, R+D)

Rècord històric en creació de llocs de treball
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Els projectes materialitzats amb el suport de CT&I
augmenten un 65% en el període 2014-2018 respecte el
quinquenni anterior
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La inversió captada amb suport de CT&I entre 2014 i
2018 supera els 1.500 M€, un 9,3% més que el
quinquenni anterior

Volum d’inversió dels projectes materialitzats amb 
suport de CT&I per quinquennis. 2009-2018 (milions 

d’euros)

1.420,8
1.552,8

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2009‐2013 2014‐2018

+9,3%
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S’han creat més de 15.600 nous llocs de treball entre
2014 i 2018, un 68% més que en el quinquenni anterior

Llocs de treball creats i mantinguts a través dels 
projectes d’inversió materialitzats amb suport de CT&I, 

per quinquennis. 2009-2018
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Casos d’èxit

Bugaderia industrial més 
avançada tecnològicament de 
totes les de la multinacional a 

escala mundial

Centre d’excel·lència global per 
al desenvolupament de software

per a equips de diagnòstic

Ampliació de la fàbrica de 
fragàncies amb noves línies de 
producció i creació d’un hub de 
planificació de la producció a 

escala mundial

Obertura del vol directe Seül-
Barcelona en col·laboració amb el 

CDRA i establiment dels 
headquarters per a Europa

Creació d’un centre de 
desnevolupament de software
per donar resposta als seus 

supermercats

Creació d’un centre d’R+D 
especialitzat en projectes basats 

en carburs 

Creació del primer centre de 
desenvolupament fora 

d’Alemanya

Ficosa, un dels principals TIER1 del 
sector de l’automoció, ha creat un e-

mobility hub: un centre pioner en 
sistemes d’electromobilitat per a 
vehicles elèctrics i híbrids i un 

laboratori de referència mundial per al 
desenvolupament i testing de 

tecnologies relacionades 

Automoció

E-commerce
roba luxe

Il·luminacióAerolíneaMetal·lúrgia

FarmaE-commerce

Serveis

Obertura d’un centre d’R+D “pre-
development center-innovation

center" d’abast mundial

Cosmètica
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Inversió pública del Departament d’Empresa i 
Coneixement amb retorn per a l’economia de Catalunya

172
Llocs de treball creats o mantinguts per cada professional 
de Catalonia Trade & Investment
(Barcelona i oficines exteriors)

8,2 M€
Captats per cada professional de Catalonia Trade & 
Investment
(Barcelona i oficines exteriors)

129 €
D’inversió captats per cada euro públic de pressupost 
dedicat a captació d’inversions 
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Balanç
Catalonia Trade 
& Investment 
(CT&I) 2018
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EUA, Japó, Regne Unit, Alemanya i França són els 
inversors més dinàmics el 2018 

País
Num. 

Projectes % sobre el total

EUA 20 23,8%

Japó 12 14,3%

Regne Unit 10 11,9%

Alemanya 8 9,5%

França 8 9,5%

Suïssa 5 6,0%

Bèlgica 3 3,6%

Països Baixos 2 2,4%

Suècia 2 2,4%

Resta països 14 16,7%

TOTAL 84 100,0%

54,8%
Europa

27,4%
Amèrica

16,7%
Àsia

1,2%
Oceania

89,1%
UE

≥ 15
10‐15
5‐10
3‐5
< 3
0

Projectes
materialitzats
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Les noves inversions i greenfield representen més del
75% dels projectes materialitzats el 2018

Els projectes greenfield (empreses sense establiment previ a Catalunya) han crescut
significativament els darrers cinc anys

Nova inversió
[PERCENTATG

E]

Greenfield
37%

Ampliació
[PERCENTATG

E]

Resta
[PERCENTATG

E]

Projectes materialitzats amb suport de CT&I per 
modalitat d’inversió, 2018

NOTA:

• Nova Inversió: inversió en un producte nou d’una empresa ja 
establerta a Catalunya (independentment de si és en la mateixa 
localització o en una nova)

• Greenfield: inversió d’una nova empresa sense establiment 
previ a Catalunya.

• Ampliació: inversió en el mateix producte en la mateixa 
localització, d’una empresa ja establerta a Catalunya.

Base: 84 projectes materialitzats. Etiquetes del gràfic: nom de la 
categoria i el percentatge sobre el total.
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Un de cada quatre projectes materialitzats el 2018 és de
la cadena de valor industrial (manufacturera)

Es manté la tradicional base manufacturera i en els darrers cinc anys han augmentat notablement
els projectes de la cadena de valor TIC i de headquarters

Manufactures; 
[PERCENTATGE]

TIC
18%

Serveis;[PERCENT
ATGE]

R+D; 
[PERCENTATGE]

Centres de serveis 
compartits; 

[PERCENTATGE]

[NOM DE LA 
CATEGORIA]; 

[PERCENTATGE]

[NOM DE LA 
CATEGORIA]; 

[PERCENTATGE]

[NOM DE LA 
CATEGORIA]; 

[PERCENTATGE]

E-commerce; 
[PERCENTATGE]

Projectes materialitzats amb el suport de Catalonia Trade & 
Investment segons cadena de valor, 2018

NOTA:

Base: 84 projectes 
materialitzats.
Etiquetes del gràfic: nom de 
la categoria i percentatge 
sobre el total.
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Equilibri entre sectors emergents i tradicionals

Les TIC s’han consolidat com el principal sector d’inversió el 2018 i continua la tendència dels
darrers anys. El mateix passa amb altres sectors com l’automoció, la logística, la química i la
indústria farmacèutica.

TIC; 
[PERCENTATGE]

Automoció; 
[PERCENTATGE]Logística, comerç 

electrònic i 
distribució; 

[PERCENTATGE]
Químic i plàstic;  

[PERCENTATGE]

Indústria 
farmacèutica; 

[PERCENTATGE]

Altres serveis; 
[PERCENTATGE]

Altres béns de 
servei; 

[PERCENTATGE]

Tèxtil i moda; 
[PERCENTATGE]

Metal·lúrgia i 
productes 

metàl·lics;[PERC
ENTATGE]

Alimentació i 
productes 
gourmet; 

[PERCENTATGE]
Resta; 

[PERCENTATGE]

Projectes materialitzats amb suport de Catalonia Trade & 
Investment segons sector, 2018

NOTA:

Base: 84 projectes 
materialitzats.
Etiquetes del gràfic: nom de la 
categoria i percentatge sobre el 
total.
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Les Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions, la
principal via d’entrada dels projectes d’inversió

Oficines exteriors
24% dels projectes materialitzats
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Estratègia del 
Govern en 
captació 
d’inversió 
estrangera
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Estratègia de captació d’inversions (I)

Captació proactiva, que prioritza:  

Principals països 
emissors d’inversió 

(tradicionals i 
emergents)

Empreses de 
referència global

Projectes estratègics, 
tractors i greenfield
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Estratègia de captació d’inversions (II)

Pel que fa a la cadena de valor, es prioritzen:  

Projectes 
industrials

Centres d’R+D
i tech hubs

Centres 
logístics

Headquarters
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Estratègia de captació d’inversions (III)

Mobilitat i vehicle
del futur

Indústria 4.0 Ciències de la vida Alimentació

Logística i 
e‐commerce

Tèxtil, moda i 
disseny

21

Química



Estratègia de captació d’inversions (IV)

Catalonia Trade & Investment treballa tot el 
procés d’atracció d’inversió estrangera.  

Promoció de Catalunya 
com a destinació per 

invertir

Gestió integral del projecte 
d’inversió fins la seva 
efectiva implantació

Aftercare d’empreses 
implantades
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Estratègia reconeguda a escala internacional

• Millor regió del sud d’Europa 
per a la inversió 2018 i 2019

• Millor estratègia de captació 
d’inversions entre les regions 
europees considerades grans 
(més de quatre milions 
d’habitants)
(2018)

• Investment Promotion 
Agency of the Year – Highly 
Commended (2018)

Grup Financial Times
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Tradició industrial Base productiva 
diversificada

Adoptant ràpidament
tecnologies disruptives

Indústria manufacturera 
+

Serveis relacionats
= 

50% del PIB

Compromís amb la transformació industrial: Pacte 
Nacional per a la Indústria

Alimentació, químic, 
automoció, energia & 
farmacèutic, sectors 

principals (cap supera 
el 15% del VAB 

industrial) 

Els actors principals
per a la transformació 

industrial estan 
establerts a Catalunya

Un dels principals motors industrials d’Europa
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Infraestructures 
científiques de primer 

nivell

Proveïdors tecnològics i  
d’investigació d’alt 

nivell

Rendiment excel·lent en 
R+D

Captats el 2,72% dels 
fons d’innovació 

atorgats per la Comissió 
Europea (Horizon 2020) 
tot i representar l’1,5% 
de la població europea

Un dels 
supercomputadors més 

potents d’Europa 
Accelerador de 

partícules més gran 
d’Europa

Big Data, fabricació 
avançada, ciències 

fotòniques & 
quàntiques, visió por 
computador, robòtica 
industrial o gestió de 

l’aigua

Una potència científica i tecnològica europea 
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Font: CDTI



Massa crítica a 
tecnologies per a la 

indústria 4.0

Fires tecnològiques

IoT, Impressió 3D, 
Blockchain, 

Ciberseguretat, 5G, 
Ciències fotòniques i 

quàntiques, 
Intel·ligència Artificial

Territori de startups

1r hub de startups del 
sud d’Europa

+1.300 startups
17% treballen en 

tecnologies per a la 
indústria 4.0

Mobile World 
Congress

Smart City Expo
IoT Solutions World 

Congress
IN(3D)USTRY

ISE (2021)

Liderant la revolució tecnològica 4.0

26
Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub.



Universitats i escoles de 
negocis referents

Talent estranger per a 
startups

Atractiva per a 
treballadors estrangers

El sistema universitari 
català, el 3r a Europa 

(The Times)
IESE & ESADE, al Top 10 

d’escoles de negocis 
europees

26% dels treballadors i 
15% dels fundadors de 

startups
són estrangers 

Fonts: Boston Consulting Group, Barcelona & Catalonia Startup Hub.

Barcelona és la 4ª ciutat 
més atractiva del món 

per treballar a 
l’estranger (2018)

Barcelona, una de les millors ciutats del món per captar i 
retenir talent
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