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Necessitem noves empreses que creixin i creïn ocupació, però no serà possible
sense finançament

Els dies 16 i 17 de juny es va celebrar a la Fira de Barcelona la cita anual de
l’emprenedoria. Aquest any ha generat molt interès perquè el món econòmic i la societat
en general comença a veure en l’emprenedoria una oportunitat per a la sortida de la crisi.
En aquest sentit, la Cambra ha publicat recentment un estudi en collaboració amb
l’Institut de l’Empresa Familiar en el que es posa de relleu que el perfil de l’empresari ha
donat un salt qualitatiu, com demostra el percentatge creixent d’emprenedors amb
estudis universitaris, que ja és un de cada tres. Aquest major grau de formació de
l’emprenedor afavoreix que la innovació estigui cada vegada més present en la seva
estratègia empresarial. Avui, més de la meitat de les noves activitats emprenedores es
basen en productes o serveis total o parcialment innovadors. I, a més, el percentatge
d’iniciatives emprenedores totalment innovadores pràcticament no s’ha disminuït durant
la crisi.

Un dels principals obstacles que es troben els emprenedors que volen iniciar un negoci, a
part de les tradicionals traves burocràtiques, és la manca de finançament bancari. El 62%
de les noves activitats emprenedores necessiten començar amb finançament aliè, un
percentatge que és deu punts superior al de fa un any. Davant l’actual restricció creditícia
s’estan utilitzant cada vegada més les vies de finançament alternatiu, com els business
angels o el capital risc, que per cert s’han demostrat molt eficaces tant en èpoques de
crisi com d’expansió econòmica. El darrer projecte GEM posa de manifest que la taxa de
mortalitat en els primers tres anys de vida de les empreses creades amb el suport del
capital risc és de només el 4 %, enfront de 62 % de les empreses que no l’utilitzen. Això
hauria de fer veure als polítics la importància d’incentivar fiscalment aquestes i altres
possibles noves vies de finançament alternatiu així com crear condicions més preferents
en els crèdits ICO i ICF destinats a l’emprenedoria.

A la Cambra fa temps que apostem pel forment de l’esperit emprenedor, oferint un servei
d’orientació i assessorament totalment gratuïts, un programa que inicia per a la creació
d’empreses i un programa de suport empresarial a les dones.

Miquel Valls i Maseda
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ENTORN ECONÒMIC
La zona euro creix el primer trimestre, però el consum i la inversió continuen febles
Segons la primera estimació d’Eurostat, el PIB de la zona euro ha crescut el 0,2 % intertrimestral el
primer trimestre, i només Grècia (-0,8 %), Xipre (-0,2 %) i Eslovènia (-0,5 %) han registrat taxes
negatives. Ara bé, el creixement s’ha degut principalment a un rebot de les existències de les
empreses (contribució de 0,8 punts percentuals), ja que tant el sector exterior com el consum de
les llars i la inversió han contribuït negativament al creixement (-0,5, -0,1 i -0,2 pp,
respectivament).
Estats Units creix el 0,7 % intertrimestral el primer trimestre i el Japó, l’1,2 %
L’economia nord-americana porta tres trimestres consecutius creixent, i la nipona, quatre. Al
Japó, el creixement ha estat impulsat principalment per les exportacions (+35 % interanual),
sobretot a la Xina. Als Estats Units, el consum privat ha estat el principal impulsor del
creixement.
El Consell Europeu publicarà al juliol les proves d’estrès als principals bancs
La publicació dels resultats dels 25 primers bancs europeus anirà seguida de proves d’estrès a
entitats més petites, segons es va acordar a la reunió de caps d’Estat europeus del 17 de juny. La
contracció de l’estoc total de crèdit continua a Espanya (-1,5 % interanual al maig), mentre que a
la zona euro ja s’ha aturat la caiguda (+0,5 %).
L’euro es continua depreciant contra el dòlar al juny, per setè mes consecutiu
L’euro es canviava a 1,22 dòlars al juny, i ja acumula una depreciació del 14 % en el que portem
d’any. L’enfortiment de la divisa dels Estats Units també ha influït en els preus del cru, que es
negocien en dòlars i per tant, resulten menys atractius amb una moneda forta. El preu del barril
de Brent s’ha situat en els 74 dòlars de mitjana al juny, un 1 % menys que un mes enrere.

L’incertesa sobre la solvència del sector bancari llasta l’IBEX-35 al juny
El selectiu espanyol ha tancat el mes de juny en 9.263 punts, l’1 % menys que el maig. Les
decisions anunciades a la reunió del G-20 a Toronto, en especial la d’ajornar la creació de normes
més estrictes pel sector bancari, va tenir efectes positius sobre la borsa espanyola, però els
dubtes sobre la capacitat dels sector per retornar els crèdits del BCE va acabar llastant-la. La
percepció de risc sobre Espanya persisteix, i la prima de risc del deute espanyol respecte de
l’alemany torna a assolir màxims al juny (198 punts bàsics, 133 al maig).
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ECONOMIA CATALANA
El PIB podria arribar a caure el 0,7 % l’any 2010
La Cambra ha revisat a la baixa la previsió d’evolució del PIB per al conjunt del 2010, des del
-0,5 % que preveia el gener, fins al -0,7 %, com a conseqüència dels efectes que tindrà la
implementació del pla d’austeritat aprovat per l’Estat al final del maig. Per sectors, es preveu que
el VAB dels serveis creixerà el 0,4 % anual el 2010, mentre que el de la indústria moderarà la
caiguda fins al -1,8 % i el de la construcció podria tornar a caure fortament (-8,3 %).
La facturació a la indústria creix el primer trimestre, per primer cop des del 2007
A les branques de material de transport, química, plàstic i equips elèctrics i electrònics s’ha
registrat un augment de les vendes, que en el cas dels dos primers sectors s’ha donat per segon
trimestre consecutiu. I també aquests dos sectors han registrat un augment moderat de la
inversió, que en el del material de transport es dóna per tercer trimestre consecutiu.
Les perspectives del sector comercial per al segon trimestre milloren
L’enquesta de conjuntura al comerç minorista de la Cambra apunta que la marxa dels negocis ha
continuat sent dolenta el primer trimestre, però és la menys negativa dels darrers dos anys. Les
perspectives per al segon trimestre han millorat notablement: es preveu que la facturació
creixerà pràcticament a totes les branques, però especialment a la del comerç no especialitzat en
grans superfícies. També es preveu que els preus de venda continuaran creixent lleugerament i
que es frenarà la destrucció de llocs de treball.
L’ocupació al sector públic creix el 4,8 % en el primer trimestre
La caiguda de l’ocupació assalariada amb contracte temporal es modera però continua caient més
que l’ocupació indefinida (-8 % enfront al -3,8 %, respectivament). Com a resultat, la taxa de
temporalitat cau fins al 16,9 % el primer trimestre, la més baixa de la sèrie disponible. També cal
destacar el creixement de l’ocupació assalariada en el sector públic, mentre que l’ocupació al
sector privat cau un 6,2 %, si bé suavitza el descens per tercer trimestre consecutiu.

L’avenç d’inflació a Espanya del mes de juny és de l’1,5 %
La debilitat de la demanda, la moderació de l’augment salarial pactat en conveni —fins a l’1,62 %
al maig, el més baix de la sèrie—, i la reducció del 5 % en els sous dels funcionaris públics,
allunyen possibles pressions inflacionistes que, de moment, provenen únicament del preu del
petroli.
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NOVETATS DE POLÍTICA ECONÒMICA
La reforma laboral aprovada pel Govern central
El 22 de juny es va presentar al Congrés dels Diputats el Projecte de Llei de mesures urgents per
a la reforma del mercat de treball. A continuació es resumeix el contingut del document, tot i que
pot ser modificat pel Parlament en ser tramitat com un Projecte de llei. El termini d’esmenes
finalitza el 5 de juliol.
1. Mesures per reduir la dualitat i la temporalitat
•
S’ha reduït la durada màxima dels contractes per obra o servei (serà de 3 anys,
ampliable fins a 12 mesos més per conveni) i l’encadenament de contractes temporals (si
en un termini de dos anys i mig un treballador ha estat contractat més de 24 mesos
passarà a ser indefinit).
•
La concurrència de causes econòmiques pot justificar l’acomiadament collectiu o
l’acomiadament objectiu (indemnització de 20 dies per any treballat) quan “dels resultats
de l’empresa es desprengui una situació econòmica negativa”.
•
Extensió del contracte de treball per al foment de la contractació indefinida a tots els
treballadors (indemnització de 33 dies per any treballat). Els contractes indefinits
ordinaris només s’aplicaran als treballadors que canviïn d’empresa.
•
En tots els contractes indefinits, una part de la indemnització (8 dies per any) serà
abonada amb càrrec al FOGASA. Fins ara, el FOGASA només assumia el 40% del cost
d’acomiadament procedent en empreses de menys de 25 treballadors.
•
L’1 de gener de 2012 es crearà un fons de capitalització pels treballadors que finançarà
parcialment l’acomiadament (pendent de determinar). El treballador conservarà la
quantitat acumulada al seu favor quan canviï d’empresa i si no es fa efectiva perquè no
està en situació d’atur, la rebrà quan es jubili.
2. Mesures per afavorir la flexibilitat interna de negociació i fomentar l’ús de la
reducció de jornada
•
Facilitar a les empreses negociar amb els seus treballadors la mobilitat geogràfica, les
condicions de treball (jornada, remuneració, etc).
•
Quan la situació de l’empresa no permeti aplicar l’increment salarial pactat en convenis
collectius d’àmbit superior, es negociarà la inaplicació del règim salarial entre la
representació legal dels treballadors i l’empresa.
•
El contracte de treball es podrà suspendre (màxim 1 any) i la jornada de treball es podrà
reduir (entre el 10% i el 70%) per causes econòmiques. En aquests casos, els
treballadors tindran dret a percebre el subsidi d’atur (total o parcial).
3. Mesures per afavorir l’ocupació dels joves i els aturats
•
S’estableixen bonificacions a la contractació indefinida fins al 31 de desembre de 2011:
i.
Aturats entre 16 i 30 anys que portin com a mínim un any a l’atur i no hagin acabat
l’escolarització obligatòria o no tinguin un títol professional. Bonificació en la quota
empresarial a la Seguretat Social de 800 euros durant 3 anys (en el cas de les dones,
1.000 euros).
ii.
Treballadors amb més de 45 anys. Si porten un any a l’atur, la bonificació és de
1.200 euros durant tres anys (1.400 euros en el cas de contractar dones).
•
La transformació de contractes formatius, de relleu i de substitució en contractes
indefinits tindran dret a una bonificació de 500 euros (700 euros per a les dones) durant
tres anys.
•
Les bonificacions estan condicionades a que les empreses augmentin el nivell d’ocupació
fix en el moment de la contractació i el mantinguin durant el temps que dura la
bonificació (a excepció dels contractes de relleu).
4. Mesures per a la millora de la intermediació
•
Es liberalitzen els serveis d’ocupació, donant entrada a les Empreses de Treball Temporal
per intervenir a tots els sectors, inclosa l’Administració pública. Tanmateix, les ETT
hauran de garantir que els seus usuaris gaudeixen de les mateixes condicions laborals
que els treballadors de l’empresa a la qual accedeixin.
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