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1.613 empreses de Barcelona promouen  

la internacionalització dels seus negocis 

   
 La Cambra de Barcelona organitzarà en el segon semestre de l’any cinc missions 

comercials a l’estranger 

 Els destins seran Xina (Xangai i Beijing), Mèxic, Ucraïna, Xile i els EUA (Silicon 

Valley)  

 

Barcelona, 2 de setembre de 2012.  

 

Un total de 1.613 empreses de la província de Barcelona han iniciat o reprès accions 

d’internacionalització dels seus negocis en el primer semestre de l’any. Són 

companyies pertanyents als sectors serveis, construcció, indústr ia i noves 

tecnologies, que han participat en accions de promoció exterior organitzades per la 

Cambra de Comerç de Barcelona. 

  

Durant el segon semestre de l’any, la Cambra organitzarà 5 missions comercials a 

l’estranger, concretament a la Xina (Xangai i Beijing) durant el mes de setembre; a 

Mèxic el mes d’octubre; i a Ucraïna i Xile el mes de novembre. Així mateix, està 

previst pel mes de novembre l’Executive Programme for IT professionals a Silicon 

Valley (EUA). 

 

En quant a les sessions d’iniciació a l’exportació i seminaris als països BRIC, la 

Cambra n’ha planificat fins desembre més de 20 de les quals la meitat està previst 

que se celebrin a les delegacions de la institució. 

 

Entre gener i juny de 2012, la institució que presideix Miquel Valls ha organitzat 

missions comercials a països com Algèria, el Marroc, Qatar, el Brasil, Rússia, Turquia 

i el Kazakhstan.  

 

Així mateix, s’han dut a terme diverses actuacions d’iniciació, promoció i sessions 

informatives a la internacionalització, en les quals han participat més de 900 

empreses, que han rebut assessorament de la Cambra de Barcelona. Aquestes 

actuacions es concreten en tallers internacionals, jornades, seminaris, sessions 

d’iniciació i el programa ATIEX (Assessorament Tècnic en Iniciació a l’Exportació).  

  

L’objectiu de la Cambra de Comerç és donar suport a les empreses de la demarcació  

i facilitar a les empreses que vulguin sortir a l’exterior contactes empresarials i  

ajudar-les a trobar socis comercials. La majoria de les empreses que han participat 

en les accions d’internacionalització pertanyen a l Club Cambra. 
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El Club Cambra és la plataforma de negocis de la institució que es va crear el passat 

més de gener, on poden aconseguir avantatges, com l’accés gratuït a ofertes i 

demandes d’empreses internacionals de la borsa d’oportunitats de negoci de la 

Cambra; descomptes en sessions informatives; i serveis personalitats i 

d’assessorament, entre  d’altres. 

 

Les empreses catalanes aposten per la internacionalització 

Les exportacions catalanes continuen creixent a bon ritme. Per primera vegada a la 

història, el 2011 la xifra de vendes a l’estranger van superar clarament a la de vendes 

a la resta d’Espanya (el 2010 van estar pràcticament igualades). El 2011, el 47% de 

les exportacions van anar a Espanya i el 53% a l’estranger.  

 

Des de l’inici de la crisi, les exportacions a l’estranger han augmentat un 10% 

nominal acumulat en el període 2008-2011, mentre que les vendes a la resta 

d’Espanya han disminuït un 2,5%.  

 

L’any 2011, més de 2.300 empreses catalanes van iniciar o reiniciar la seva activitat 

exterior i van contribuir en un 24% al creixement de l’exportació.  Tenir dimensió i 

haver tret un nou producte al mercat en els últims 4 anys, són els factors que més 

incideixen en l’èxit de l’exportació.  

 

Agenda d’accions d’internacionalització http://bit.ly/qBbvKS 

 

  www.premsa.cambrabcn.org 

http://bit.ly/qBbvKS

