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IMPULSAR L’ESPERIT EMPRENEDOR HA DE SER UNA 

PRIORITAT DE POLÍTICA ECONÒMICA DEL GOVERN  

 
− La Cambra denuncia l’absència d’un entorn favorable  a la iniciativa 

empresarial 
 

− Crear 100 mil noves empreses i fer créixer les pime s actuals és l’única 
garantia per sortir de la crisi 

 

− Catalunya està sortint amb més força de la crisi qu e la resta d’Espanya 
gràcies a la internacionalització de les seves empr eses 

   

− Catalunya té més empreses que Bèlgica i Dinamarca, però necessita 
enfortir la seva dimensió 

 
Sense un impuls de l’esperit empresarial, no hi haurà una recuperació ferma de 

l’economia.  Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi presentat avui per 

la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Institut d’Empresa Familiar. L’anàlisi que es 

titula “L’empresari davant de la crisi”, mostra que les empreses catalanes han fet els 

deures durant el període d’expansió econòmica i estan en disposició de tornar a liderar 

el creixement econòmic de l’Estat. En aquest sentit, des de la Cambra es recorda que 

sense mesures que activin el sector privat, que és el 60% de l’economia, no serà 

possible recuperar els nivells d’ocupació. És per això, que la corporació demana la 

creació de 100 mil noves empreses, ja que com assenyala l’estudi, el 36% dels llocs 

de treball creats a Espanya provenen d’empreses noves, mentre que el restant 64% 

prové de les empreses existents.  

 

Tanmateix, segons confirmen les estadístiques de conjuntura, Catalunya està sortint 

amb més força de la crisi que el conjunt d’Espanya. L’exportació està creixent més a 

Catalunya que a Espanya, en els primers dos mesos del 2010. Igualment, l’augment 

de la producció industrial en el primer trimestre de l’any, molt condicionat pel 

comportament de l’exportació, està sent més intens al Principat. I el sector turístic, 

també presenta unes xifres d’augment  de les pernoctacions en el que va d’any, millors 

a Catalunya que al conjunt d’Espanya. 
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      Exportació de béns                              Índex de Producció Industrial  

(var. Interanual acumulada) 
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En definitiva, segons assenyala el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, 

Miquel Valls, Catalunya afronta la recuperació en millors condici ons que els seus 

competidors i això permet mirar el futur amb confia nça i optimisme . És la 

comunitat amb més empreses d’Espanya, i també una de les regions europees amb 

més teixit empresarial. Catalunya té més empreses que països com Dinamarca, 

Bèlgica o Finlàndia. I a més, té un percentatge d’empreses sobre el total d’Europa,  

superior al seu pes econòmic. Concretament, Catalunya concentra el 2,4% del teixit 

empresarial europeu mentre que és l’1,8% del PIB de  la UE.  Això es degut, en 

part, a que la seva dimensió mitjana és inferior, fet que dóna un ampli marge de 

creixement empresarial en el futur.  

 

                  Milers d’empreses                        Empreses i VAB, en % de la UE-27  
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A més, l’estudi, que se centra en les empreses del conjunt de l’Estat, assenyala que 

avui hi ha més professionalització i competitivitat que mai. Entre d’altres dades 

destaquen les següents:  

 

− L’empresari té un perfil cada vegada més qualificat: el 32% dels emprenedors 

tenen estudis universitaris. 

 

− El 10,5% dels treballadors ha cursat formació contínua durant el 2008. Una xifra 

que ens situa per sobre de la mitjana dels països europeus (9,5%).  

 

− La innovació està cada vegada més present en l’estratègia empresarial: la despesa 

en innovació ha augmentat en un 60% entre el 2004 i el 2008.  

 

A més, les empreses contribueixen a cobrir les necessitats de la societat en aspectes 

com l’educació, la salut, la seguretat o la justícia, i ho fan amb una aportació fiscal que 

supera la de la majoria de països europeus (el 21% dels beneficis).  

 

No obstant això, el marc legal, administratiu i educatiu no és l’ade quat per 

fomentar l’emprenedoria i el creixement empresarial . Per això, la Cambra 

demana que el Govern situï aquests canvis com a pri oritat en la seva agenda 

econòmica els propers mesos. Així mateix, no es pot perdre el coneixement i  

l’experiència dels més de 120 mil empresaris que han deixat de ser-ho arran de la 

crisi, en un moment d’escassa vocació empresarial. Segons l’estudi, el 18% dels 

empresaris espanyols que ha tingut èxit ja havia dirigit abans una empresa i el 6% 

n’havia dirigit dues o mes. Per tant, la majoria d’empresaris que triomfen ho fan al 

segon o tercer intent.  
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