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Presentació de l’Informe anual de l’empresa catalana 2010 

 

La rendibilitat financera de les empreses catalanes 

és més elevada que la de les espanyoles 

 

 Les vendes i la productivitat de les empreses catalanes van augmentar al 2010 
 

 Bona salut patrimonial de les empreses catalanes en les dues últimes dècades  

 

La Cambra de Comerç de Barcelona, el departament d’Economia i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya i l’ACCID, han presentat l’Informe anual de l’empresa catalana, una 

anàlisi econòmicofinancera dels anys 2009 i 2010, a partir de les dades de la Central de 

Balanços del Banc d’Espanya per a 2.286 empreses
1
 situades a Catalunya. Aquest informe es 

ve realitzant des de fa més de vint anys. 

 

 

Activitat i vendes 

 

Els nivells d’activitat, valor afegit i vendes van disminuir molt l’any 2009 com a conseqüència de 

la crisi. En canvi, el 2010 es va produir un canvi de tendència molt positiu. Les vendes van 

experimentar un creixement important degut a la forta embranzida de les exportacions. Mentre 

que la caiguda de l’ocupació no es va aturar el 2010, afectant aquest any sobretot als 

treballadors fixos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Les dades exposades s’han de considerar amb precaució ja que, d’una banda, la mostra es refereix a una part del 

teixit empresarial català i, d’altra banda, les empreses que han contestat el qüestionari són les que segueixen 
funcionant, per la qual cosa no es consideren les empreses que han desaparegut.  
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Productivitat 

 

L’any 2009 va ser un mal any des del punt de vista de la productivitat. Però aquesta situació es 

va capgirar el 2010, any en què va augmentar significativament i es va reduir el cost laboral 

unitari, entre altres motius, per la reducció dels salaris reals. Els costos reals del finançament 

també van disminuir l’any 2010. 

 

Estructura financera 

 

El 2010, les empreses van prioritzar l’autofinançament, una estratègia encertada ja que, a 

causa de les reduccions dels marges empresarials i també les restriccions en l’accés al crèdit, 

és desitjable que les empreses redueixin el seu endeutament per tal de no perjudicar la 

solvència i mantenir un grau adequat d’independència financera.  

 

Comparació de les empreses catalanes amb les de la resta d’Espanya 

 

Les empreses catalanes tenen un perfil econòmic i financer similar al de les empreses de la 

resta d’Espanya, encara que hi ha algunes diferències. Així, les empreses de la resta 

d’Espanya van tenir una evolució més bona de l’activitat i el valor afegit. En canvi, els resultats 

financers van ser més favorables a les empreses catalanes, la qual cosa els va permetre tenir 

un millor resultat ordinari. La millor rendibilitat de l’actiu i el palanquejament financer més alt de 

les empreses catalanes han permès que la seva rendibilitat financera
1
 sigui més elevada que la 

que obtenen les empreses espanyoles. 

 

Evolució de les empreses catalanes en les dues últimes dècades 

 

L’anàlisi de l’empresa catalana al llarg de les dues darreres dècades permet concloure que el 

teixit empresarial català analitzat gaudeix de bona salut patrimonial. Des del punt de vista 

econòmic, la seva evolució ha estat força positiva, exceptuant els anys 2008 i 2009. Convé que 

les empreses continuïn enfortint-se financerament per tal d’afrontar amb millors condicions els 

propers anys, que es preveuen complicats. Per això, caldria continuar aplicant mesures com: 

 

 Augmentar els fons propis per mitjà de l’ampliació del capital o la reducció del 

pagament de dividends a fi d’incrementar l’autofinançament. La reducció del deute 

hauria de ser una prioritat per a moltes empreses; altrament, poden tenir problemes 

financers importants en un entorn de restriccions creditícies, increment de la morositat i 

caiguda de vendes i beneficis. El 2010 ja es va anar en aquesta línia. 

 

 Revisar els models de negoci per millorar la competitivitat, sobretot cap a l’exterior, a fi 

de resoldre el dèficit estructural de la balança comercial. Per això, cal apostar 

fermament per la inversió en R+D+I, per la qualitat i per la internacionalització.  

 

 Millorar l’eficiència pel que fa a la gestió dels actius i els recursos humans. El 2010 

s’han produït millores importants en aquest punt. 

 
Barcelona, 13 de gener de 2012 


