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El nombre d’empreses exportadores catalanes 

assoleix un nou rècord, amb 2.732 empreses 

més 
    

 Catalunya va tancar 2012 amb prop de 46.000 empreses exportadores. 

 El sector industrial concentra el major potencial: sis de cada deu companyies exporta 

regularment. 

 Els petits negocis es troben frenats per la manca de recursos financers interns i el 

desconeixement dels mercats. 

 

Barcelona, 20 d‘agost del 2013.-  La Cambra de Comerç de Barcelona presenta 

l’evolució de l’exportació el 2012 i els primers mesos de 2013, i els resultats d’una 

enquesta a 2.144 establiments empresarials de Catalunya realitzada el mes de 

juny. L’enquesta analitza els factors que dificulten l’exportació .   

 

La demanda externa és l’únic factor que està impulsant l’activitat econòmica a 

Catalunya. La rellevància de la demanda externa per al creixement del PIB català fa 

que la Cambra hagi considerat important conèixer quins són els principals obstacles 

per exportar, tant per a les empreses que exporten com per a les empreses que 

voldrien exportar però no ho fan. 

 

 

Evolució el 2012 i primeres xifres del 2013 

 

L’any 2012 va ser un any molt positiu pel sector exterior català , amb xifres rècord. 

L’exportació de béns va créixer un 5%, més que a qualsevol altre gran país europeu, 

reflex de la competitivitat de l’economia catalana. L’augment de l’exportació 

l’expliquen, en un 90%, les 21 empreses catalanes que exporten més de 250 milions 

d’euros.  

 

L’any 2012 el nombre d’empreses exportadores també va arribar a un màxim 

històric: 45.937 empreses, 2.732 empreses exportadores més que el 2011.   

 

En el seu conjunt, les empreses catalanes van vendre més el 2012 que el 2011, però 

únicament ho van fer a l’estranger, perquè les vendes a la resta d’Espanya van patir  

un descens acusat en un context de contracció de la demanda nacional  (vegeu el 

gràfic següent). 
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Vendes de les empreses catalanes . 

En taxes de variació anual, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Central de Balanços del Banc d’Espanya 

 

 

En els cinc primers mesos del 2013, darreres dades disponibles, les xifres 

d’exportacions de béns mostren un creixement moderat, de l’1,3% interanual, 

després de tres anys consecutius de creixements elevats (18,1% e l 2010, 14,3% el 

2011 i 5% el 2012). La moderació d’aquest creixement s’explica per l ’entrada en 

recessió a la zona de l’euro —principal client de l’economia catalana—, que ha fet 

que les exportacions de béns a aquesta àrea hagin caigut (el -2,2% fins al maig), si 

bé les dades dels darrers dos mesos mostren una recuperació del creixement.  

 

Les vendes a la resta del món han perdut impuls afectades per un context de 

desacceleració econòmica mundial, però s’han mantingut més dinàmiques  i han 

crescut el 5,3% interanual fins al maig. En aquest context, “l’evolució de 

l’exportació en el què portem del 2013 és moderadament bona però la 

internacionalització és un factor que cal continuar impulsant, ja que està sent 

el factor esmorteïdor de la crisi econòmica actual”, ha afirmat el president de la 

Cambra de Barcelona, Miquel Valls. 
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Exportadors i no exportadors 

 

Un dels primers resultats que es desprèn de l’enquesta de la Cambra és que hi ha un 

percentatge elevat d’establiments industrials que exporten  regularment (en els 

darrers 4 anys): el 62% (sis de cada deu establiments empresarials). Però també s’ha 

constatat que hi ha un 10% d’establiments industrials que exporten però no ho 

fan regularment, un 3% que no exporta però ho voldria fer i  un 26% que no 

exporta i tampoc s’ho planteja. Aquest darrer percentatge és més elevat per al 

comerç i els serveis (exclòs el comerç i hostaleria): del 79% i del 84%, 

respectivament, tot i que aquests sectors en molts casos no produeixen serveis 

exportables. És per això que l’anàlisi que aquí presentem es farà fonamentalment 

per a la indústria. 

 

A la indústria, el percentatge més elevat d’establiments que no exporta i 

tampoc s’ho planteja es troba en el tram més petit, és a dir, de menys de 10 

treballadors: és del 63%, quan la mitjana de la indústria és del 26%.  Mentre que 

només el 23% exporta regularment, l’11% ho fa però no regularment i el 3% no 

exporta però voldria fer-ho. 

 

A mesura que l’establiment és més gran, en nombre de treballadors, el percentatge 

que exporta regularment és més elevat: el 81% per als establiments industrials que 

tenen 50 o més treballadors i el 47% per als que tenen entre 10 i 49 treballadors. 

 

 

Factors que dificulten l’exportació 

 

L’enquesta analitza quins són els factors principals que dificulten l’exportació a 

aquells establiments que actualment exporten o que no exporten però ho voldrien 

fer.  

 

Per a la indústria són, per ordre de rellevància: 

 

 Els elevats costos fixos que suposa l’entrada en nous mercats .  

 La manca de competitivitat dels seus productes.  

 Les traves administratives al país de destí de les exportacions. 

 

Per als establiments industrials més petits, de menys de 10 treballadors, que 

són els que tenen menys exportadors, les principals traves són: 

 

 La manca de recursos financers interns. 

 El desconeixement dels mercats on vol dirigir-se. 

 La manca de competitivitat dels seus productes. 
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Per als establiments del comerç que exporten o voldrien exportar, els tres factors 

principals que dificulten actualment l’exportació són:  

 

 Els elevats costos fixos que suposa l’entrada en nous mercats .  

 Les traves administratives al país de destí de les exportacions . 

 El desconeixement dels mercats on vol dirigir-se. 

 

I per als serveis, aquests factors són: 

 La manca de recursos financers interns. 

 El desconeixement dels mercats on vol dirigir-se. 

 La manca de finançament bancari.1 

 

Aquests resultats posen de manifest que encara hi ha camí per recórrer en l’impuls 

de l’exportació empresarial. Així mateix, es posa de manifest que cal que hi hagi 

polítiques d’impuls a l’exportació diferenciades segons el sector a que vagin dirigides 

i segons la grandària empresarial.  

  

                                                 
1 Cal esmentar, però, que en aquest cas, també són pràcticament igual de rellevants els costos fixos 
d’entrada i la manca de competitivitat dels serveis produïts. 
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Resultats de l’enquesta per a la indústria, el comerç i els serveis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats per a la indústria, per trams de treballadors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Cambra de Comerç de Barcelona. 

 

  www.premsa.cambrabcn.org 

 

Enquesta de clima empresarial de Catalunya

Factors que dificulten la internacionalització empresarial

Juny del 2013

Indústria Comerç Serveis

La seva empresa és exportadora? 

Sí, regularment en els darrers 4 anys 62% 15% 9%

Sí, però no de manera regular en els darrers 4 anys 10% 5% 5%

No, però voldríeu exportar 3% 2% 2%

No, i tampoc us ho plantegeu 26% 79% 84%

Quines són les dificultats principals que troba actualment per poder exportar?

Els preus dels seus productes o serveis no són competitius 38% 18% 28%

El tipus de canvi de l'euro no és favorable 25% 19% 21%

Els costos fixos d'entrar en nous mercats són massa elevats 45% 59% 28%

Desconeixement dels mercats on vol dirigir-se 23% 34% 34%

Manca de personal qualificat 13% 11% 11%

Manca de finançament bancari 26% 30% 28%

Manca de recursos financers interns 28% 25% 41%

Traves administratives al país de destí 36% 46% 25%

Manca de consens per part dels propietaris de l'empresa 3% 3% 6%

SECTOR

SECTOR INDÚSTRIA

Menys de 

10 ocupats

de 10 a 49 

ocupats

50 o més 

ocupats 

La seva empresa és exportadora? 

Sí, regularment en els darrers 4 anys 23% 47% 81%

Sí, però no de manera regular en els darrers 4 anys 11% 20% 4%

No, però voldríeu exportar 3% 5% 1%

No, i tampoc us ho plantegeu 63% 27% 14%

Quines són les dificultats principals que troba actualment per poder exportar?

Els preus dels seus productes o serveis no són competitius 38% 38% 38%

El tipus de canvi de l'euro no és favorable 25% 32% 22%

Els costos fixos d'entrar en nous mercats són massa elevats 36% 55% 42%

Desconeixement dels mercats on vol dirigir-se 44% 39% 13%

Manca de personal qualificat 20% 21% 8%

Manca de finançament bancari 28% 29% 24%

Manca de recursos financers interns 46% 39% 21%

Traves administratives al país de destí 21% 32% 40%

Manca de consens per part dels propietaris de l'empresa 3% 7% 1%

Tram de treballadors

http://www.premsa.cambrabcn.org/

