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L’energia i la burocràcia són els punts febles de la 

competitivitat a Catalunya, segons les empreses  
  

 El factor de competitivitat intern més ben valorat és l’organització i direcció empresarial i 

el pitjor valorat, la internacionalització.  

 El sector industrial és el que valora més positivament els seus factors interns de 

competitivitat, mentre que el sector d’altres serveis és el que millor puntua els factors de 

competitivitat d’entorn.  

 

Barcelona, 21 de setembre del 2014.-  

La Cambra de Comerç de Barcelona presenta els resultats d’una enquesta realitzada a 

3.182 empreses de Catalunya per conèixer la seva opinió respecte als principals factors 

de competitivitat de l’entorn econòmic, així com dels factors interns de competitivitat de 

l’empresa.  

Els factors d’entorn més ben valorats per les empreses catalanes són els proveïdors de la 

zona, les infraestructures de transport i telecomunicacions, i l’oferta de treballadors  

 

Les empreses donen un suspens (valoració inferior a 2,5 en una escala d’1 a 5) a dos  

factors de competitivitat, que són: el subministrament i preu de l’energia , i l’entorn 

administratiu i burocràtic (legislació, tràmits, ajudes públiques, etc.) . La indústria i el 

comerç són els sectors que fan una valoració més negativa del factor energia , mentre 

que la construcció, l’hostaleria i el comerç són els que atorguen la puntuació més baixa 

a l’entorn administratiu i burocràtic.  

Així mateix, les empreses donen una aprovat just a la qualitat de la regulació del 

mercat de treball i també a la fiscalitat (2,75 i 2,78, respectivament).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1. Com valora els següents factors de competitivitat de l’entorn a de la seva 

empresa? (1 = deficient; 5 = molt favorable) 



 

 

 

 

 

 

2 

3,92

3,40

3,37

3,09

2,74

Organització i direcció de 

l’empresa

Recursos tecno lògics i innovació

Recursos financers

Cooperació empresarial

Internacionalització

Font: Cambra de Comerç de Barcelona

 

Per contra, el factor de competitivitat de l’entorn més ben valorat per les empreses 

és la qualitat i quantitat de proveïdors en la zona, tot i que no arriba al 4. A 

continuació, les empreses valoren favorablement la dotació d’infraestructures de 

transport i de telecomunicacions, així com la quantitat i qualitat de treballadors en la 

zona. Amb una valoració una mica més baixa però dins el rang favorable , apareix la 

regulació ambiental, que és valorada per les empreses amb un 3,33.  

Per dimensió de les empreses, s’observa que la valoració que fan les empreses més 

petites és, en general, més negativa que la que fan les empreses més grans, i en 

particular pel que fa a l’energia i a l’entorn administratiu i burocràtic, a excepció de la 

regulació ambiental, que rep una valoració més negativa per les empreses de més 

dimensió. 

El sector d’altres serveis (serveis sense comerç i hostaleria) és el que fa les 

valoracions més positives dels factors de competitivitat  d’entorn, sent la puntuació 

més alta la que s’atorga a la qualitat de les infraestructures de telecomunicacions.  

El factor intern de competitivitat més ben valorat és l’organització i direcció de les 

empreses, i el que rep una puntuació més baixa és la internacionalització (dins els serveis i 

la construcció) 

 
Les empreses consideren força favorable la seva organització i direcció com a factor de 

competitivitat intern, atorgant una nota propera a 4, la més elevada dels cinc factors que 

es pregunten. A continuació, valoren favorablement els recursos tecnològics i 

innovació de l’empresa, així com els recursos financers.  Si bé en aquest últim, la 

puntuació de les empreses petites és força més baixa que la de les empreses més 

grans. 

Per contra, el factor internacionalització obté la puntuació més baixa, però això és com a 

resultat de la puntuació obtinguda als serveis i a la construcció, mentre que la indústria 

ha valorat favorablement el seu grau d’internacionalització (3,5)  

En general, la indústria és el sector que fa una valoració més positiva dels seus 

factors de competitivitat interns, mentre que la construcció i els serveis són els que 

fan una valoració més baixa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2. Com valora els següents factors de competitivitat interns de la seva 

empresa? (1 = deficient; 5 = molt favorable) 
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Enquesta de clima empresarial de Catalunya

Factors de competitivitat

II trimestre del 2014

Indústria C o nstrucció C o merç H o staleria R esta serveis

M it jana 

po nderada  
1

C o m valo ra els següents facto rs de co mpetit ivitat  de l’ ento rn i interns de la seva empresa? 

(1 = deficient; 5 = molt favorable)

 B LOC  1. A SP EC T ES D E L’ EN T OR N  

Infraestructures de transport 3,50 3,36 3,52 3,36 3,51 3,48

Infraestructures de telecomunicacions 3,35 3,28 3,39 3,28 3,63 3,44

Regulació ambiental 3,38 3,27 3,28 3,27 3,36 3,33

Fiscalitat 2,90 2,85 2,63 2,85 2,72 2,78

Subministrament i preu de l’energia 2,34 2,43 2,25 2,43 2,49 2,40

Suport institucional (entorn adm. i burocràtic) 2,50 2,35 2,31 2,35 2,60 2,47

Regulació del mercat laboral 2,83 2,64 2,68 2,64 2,80 2,75

Quantitat i qualitat de treballadors en la zona 3,42 3,38 3,41 3,38 3,54 3,45

Quantitat i qualitat de proveïdors en la zona 3,46 3,53 3,49 3,53 3,58 3,52

B LOC  2. A SP EC T ES D E L’ EM P R ESA

Organització i direcció de l’empresa 3,95 3,85 3,97 3,85 3,92 3,92

Recursos financers 3,46 3,10 3,52 3,10 3,38 3,37

Recursos tecnològics i innovació 3,45 3,17 3,39 3,17 3,52 3,40

Cooperació empresarial 3,19 3,02 2,96 3,02 3,12 3,09

Internacionalització 3,51 2,19 2,62 2,19 2,57 2,74

SECTOR

 

M enys de 10 o cupats 1 D e 10 a 49 o cupats 1 D e 50 o cupats o  més 1

C o m valo ra els següents facto rs de co mpetit ivitat  de l’ ento rn i interns de la seva empresa? 

(1 = deficient; 5 = molt favorable)

 B LOC  1. A SP EC T ES D E L’ EN T OR N  

Infraestructures de transport 3,43 3,53 3,48

Infraestructures de telecomunicacions 3,40 3,45 3,48

Regulació ambiental 3,32 3,43 3,29

Fiscalitat 2,60 2,77 2,97

Subministrament i preu de l’energia 2,21 2,36 2,59

Suport institucional (entorn adm. i burocràtic) 2,16 2,38 2,72

Regulació del mercat laboral 2,55 2,73 2,90

Quantitat i qualitat de treballadors en la zona 3,35 3,47 3,51

Quantitat i qualitat de proveïdors en la zona 3,46 3,58 3,53

B LOC  2. A SP EC T ES D E L’ EM P R ESA

Organització i direcció de l’empresa 3,86 4,00 3,91

Recursos financers 2,96 3,41 3,65

Recursos tecnològics i innovació 3,12 3,45 3,57

Cooperació empresarial 2,87 3,04 3,31

Internacionalització 2,05 2,67 3,26

1 M itjana ponderada per l'estimació del VAB de cada sector l'any 2011

N OT A : 

El VAB estimat d’aquests sectors representa aprox. el 81% Fitxa Tècnica: Univers 586.930

del VAB total de l'economia catalana Mostra 3.182

Marge d'error +1,7%

DIMENSIÓ DE L'EMPRESA

  http://premsa.cambrabcn.org 

http://premsa.cambrabcn.org/

