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• La internacionalització és el principal motor per sortir de la crisi. 
 
• Les empreses han de cobrar abans de 60 dies els ajuts. 
 
• Es demana la col·laboració de l’Administració per a la creació del primer cens 

d’exportadors digitalitzat. 
 
• Les exportacions catalanes de béns i serveis creixeran al voltant de l’1,3% al 2010. 
 
 
La Cambra de Comerç de Barcelona ha dissenyat un any més el seu Pla d’Acció Internacional. 
L’actual conjuntura econòmica ha fet que es torni a formular l’estratègia a seguir per donar 
resposta a les noves necessitats. Així, les accions del PAI 2010 es concreten en:  
 

• Facilitar l’accés al finançament per les operacions internacionals. 
• Adaptar els serveis de la Cambra a les necessitats de les empreses. 
• La simplificació administrativa dels ajuts. 
• I la reducció dels costos, tràmits i digitalització dels procediments.  

 
La corporació té previst arribar a més de 5.000 empreses mitjançat sessions informatives, 
fòrums empresarials, consultes directes i visites a les empreses, programes d’iniciació a 
l’exportació, un pla de subcontractació industrial, actuacions directes als mercats exteriors i set 
programes individuals. Totes aquestes accions estan dirigides a ajudar i potenciar la 
internacionalització de les empreses.   
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Així mateix, avui en roda de premsa s’ha avançat els resultats de l’estudi que la corporació està 
elaborant sobre el potencial exportador i el perfil de la empresa exportadora de Catalunya. En 
aquesta primera fase de l’anàlisi, l’estudi mostra que les empreses industrials de més de 20 
treballadors representen el 18% del total i gestionen el 73% de l’exportació (veure el document 
adjunt). També s’han presentat les darreres dades sobre el sector exterior català i de l’evolució 
de les exportacions en els darrers anys.  
Aquestes mostren que després de la forta caiguda del primer trimestre  les exportacions van 
créixer un 6,3% i 0,6% intertrimestral en el segon i tercer trimestre, respectivament. Les 
exportacions catalanes que més es van incrementar van ser les de fora de la zona euro –un 
10,5% i 9% respectivament. 
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Per sectors i en el mateix període, els  que han registrat creixements més elevats han estat els 
d’automoció, tant automòbils i motos com components de l’automòbil, aliments i matèries 
primes. En canvi,  els sectors de manufactures de consum i béns de consum durador són els 
que no han incrementat les seves exportacions. 
 
Però tot i que l’exportació s’hagi estabilitzat en termes absoluts cal dir que són nivells inferiors 
als registrats en els darrers quatre anys. 
 
Per altra banda, la caiguda de les importacions està sent superior que la de les exportacions, 
de manera que el dèficit comercial s’ha reduït un 34,5% interanual fins al mes de novembre 
passat.  Així mateix, la taxa de cobertura (exportacions/importacions) també està millorant. 
 
Les previsions de la Cambra de Barcelona per l’any 2010 apunten a que les exportacions de 
bens i serveis a Catalunya creixeran a l’entorn de l’1,3%. Aquesta dada positiva es deu a que 
les previsions d’evolució del comerç mundial han millorat, així com les previsions econòmiques 
pels principals compradors que són Alemanya i França. 
En aquest sentit, el president de la Cambra, Miquel Valls, ha manifestat que l’impuls de la 
internacionalització empresarial és l’estratègia per generar ocupació duradora, augmentar la 
productivitat i disminuir el dèficit exterior.  
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La Cambra considera que és absolutament imprescindible que les administracions siguin 
conscients que cal un tracte preferent i de suport a les empreses exportadores. No es pot 
oblidar que en els darrers deu anys les vendes exteriors de Catalunya han representat el 30% 
de la riquesa generada(PIB).  En aquest sentit, la corporació demana a les administracions que 
s’incrementin els ajuts i es simplifiqui la burocràcia administrativa.   
Així mateix, la corporació creu molt necessària la creació, per part de l’administració, d’un cens 
d’exportadors digitalitzat. 


