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Catalunya és, en molts aspectes, la 
primera economia de les comunitats 
autònomes. El seu Productes Interior Brut 
(PIB) supera els 200.000 milions d’euros, 
xifra que representa el 18,8 per cent del 
total d’Espanya. Les seves exportacions 
s’acosten als 60.000 milions d’euros, és a 
dir, el 25 per cent del conjunt nacional. El 
nombre de visitants internacionals és de 
15,5 milions, gairebé el 26 per cent de 
tots els que arriben a España cada any. 
L’aportació de la indústria catalana al 
total nacional se situa prop del 25 per 
cent. La seva població (7,5 milions 
d’habitants, el 16,2 per cent), la riquesa 
per càpita (28.400 euros, davant d’una 
mitjana de 22.400) i el seu teixit 
industrial estan també entre els més 
destacats del país. 

Aquestes dades, que acrediten el pes de 
l’economia catalana a Espanya, serien 
suficients per explicar, per elles mateixes, 
la publicació d’un informe sobre 
Catalunya en la nostra sèrie de temes 
candents. A més, ara, Catalunya està 
immersa en un procés de sobiranisme 
que sobrevola el conjunt de la realitat 
socioeconòmica, fet que fa especialment 
interessant l’anàlisi de les perspectives de 
la seva economia. 

Però contràriament al que suggereix el 
títol de la sèrie, la nostra intenció no és 
escalfar el ja exaltat debat polític sobre el 
projecte sobiranista en marxa, sinó més 
aviat tot el contrari: refredar-lo. Sense 
negar la possible influència del procés, 
volem aportar elements de reflexió al 
voltant de la situació postcrisi de 
l’economia catalana i provocar el debat 
sobre què s’ha de fer perquè recuperi la 
seva embranzida habitual. Per això ens 
hem basat en l’opinió dels presidents i els 
consellers delegats de les grans empreses 

catalanes, que ens ofereixen una visió 
moderadament positiva, però no 
unànime, sobre les perspectives de 
Catalunya. 

Catalunya, com el conjunt d’Espanya, ha 
sortit de la crisi. La recuperació és un fet. 
Però aquesta constatació, a parer dels 
màxims responsables de les empreses 
catalanes, té molts matisos. El principal 
interrogant és si aquesta recuperació té 
prou força com per dissipar el gran volum 
d’atur (el 22,1% de la població activa) 
acumulat durant els sis anys de crisi. 
Segons els entrevistats, aquest procés 
serà lent i, en tot cas, dependrà del vigor 
de la demanda i de la finalització de les 
reformes estructurals que s’han emprès, 
especialment en el mercat laboral.

Podríem dir que aquest diagnòstic és 
comú al del conjunt de l’economia 
espanyola, la qual fa front a desafiaments 
molt semblants. Però l’economia catalana 
té alguns trets diferencials que poden 
influir en el seu futur immediat. 

D’una banda, i en sentit positiu, es tracta 
d’una economia més oberta i 
internacionalitzada, de mitjana, que la 
de la resta de les comunitats autònomes. 
La seva tradicional vocació exportadora 
s’ha revitalitzat en els últims anys degut 
a la recessió del seu mercat domèstic. 
Això significa que la seva evolució és 
menys dependent de la demanda 
interna, ara per ara fràgil. El pes del 
sector industrial també és un factor 
favorable per sortir de pressa i millor de 
la crisi. D’altra banda, els empresaris 
catalans creuen que estan en situació de 
desavantatge competitiu a causa de la 
major pressió fiscal que suporten per 
part de les administracions, tant 
autonòmica com local, i reclamen una 
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actuació urgent per reparar aquesta 
discriminació.

De com operin aquests factors i de com 
siguin gestionats per part dels agents 
econòmics, en depèn el futur pròxim de 
l’economia catalana. A PwC no dubtem 
que, amb esforç i determinació, el 
resultat serà favorable, perquè confiem 
en la Catalunya emprenedora, flexible, 
pragmàtica i innovadora que s’ha fet un 
forat al mapa de les comunitats europees 

més pròsperes. Confiem també en 
l’embranzida de les seves empreses, en la 
capacitat de diàleg dels seus líders i en el 
seny de la seva gent. Sempre s’ha dit que 
Catalunya és la comunitat autònoma que 
s’assembla més a Europa; a aquesta 
Europa que, entre tots, hem de fer més 
dinàmica, més forta, competitiva i amb el 
lideratge que les grans transformacions 
que s’estan produint al món requereixen; 
una Europa que per nosaltres és mirall i 
referència de les nostres aspiracions. 
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Participants i metodologia

Aquest document s’ha realitzat amb les 
aportacions d’un grup de treball format 
per presidents, consellers delegats i 
màxims executius de les principals 
empreses catalanes, que es van reunir  
a la seu de PwC, a Barcelona, per 
abordar els nous temes que es tracten  
en aquest informe. La sessió de treball  
es va completar amb una sèrie 
d’entrevistes individuals, en profunditat, 
amb un altre grup d’empresaris. Les 
aportacions recollides en la sessió de 
treball i les entrevistes en profunditat 
han constituït la base fonamental 
d’aquest document.

Per tal d’enriquir les qüestions tractades, 
es va enviar, també, un ampli 
qüestionari a una mostra seleccionada 
de directius. Els gràfics que il·lustren el 
document es corresponen amb aquesta 
enquesta i mostren informació 
addicional a la que es tracta en els 
diferents capítols de l’informe.

Albert Esteve,  
conseller delegat d’ESTEVE 

Amancio López,  
president d’HOTUSA

Ángel Simón,  
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Jordi Mercader,  
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president de COMSA-EMTE

Jorge Guarner,  
conseller delegat i director general  
de SARQUAVITAE

Josep Lluís Bonet,  
president de FREIXENET

José María Serra,  
president de CATALANA OCCIDENTE

Luis Sans,  
president de SANTA EULALIA

María Teresa García-Milà,  
directora de BARCELONA GRADUATE 
SCHOOL OF ECONOMICS

Salvador Alemany,  
president d’ABERTIS

Sixte Cambra,  
president del PORT DE BARCELONA

Xavier Pujol,  
conseller delegat de FICOSA

Xavier Tauler,  
conseller delegat de COPISA

Xavier Vives,  
professor de l’IESE
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Els màxim responsables de les grans 
empreses catalanes són moderadament 
optimistes pel que fa a les perspectives 
de l’economia, i confien que els rigors de 
la recessió hagin quedat enrere 
definitivament. En el diagnòstic que han 
fet en les entrevistes que han concedit 
per a la realització d’aquest informe, es 
barregen aquestes bones perspectives 
amb previsions més modestes, pel que fa 
a la creació d’ocupació que acompanyarà 
la fase de recuperació de l’activitat. 
L’opinió generalitzada és que la 
previsible creació de llocs de treball, 
difícilment compensarà el fort augment 
de l’atur acumulat, i que, en tot cas, la 
millora del mercat laboral dependrà de 
la fortalesa de la demanda i de les 
reformes que s’emprenguin en el futur 
més pròxim.

Els presidents i consellers delegats que 
han intervingut en aquest estudi 
ressalten les peculiaritats de l’economia 
catalana, les quals poden permetre una 
millora més intensa de l’ocupació que en 
altres territoris, gràcies als majors 
avenços en la industrialització i 
internacionalització del sistema 
productiu. No obstant això, també 
assenyalen els riscos a què fan front les 
empreses a l’hora de guanyar en 
competitivitat i generar més activitat, 
com la creixent inseguretat jurídica, els 
alts costos laborals i energètics, o la 
major pressió fiscal que suporten a 
Catalunya pels impostos autonòmics i 
locals.

Les receptes per assolir aquest objectiu 
prioritari compartit entre tots, la 
màxima creació d’ocupació, es 
reparteixen entre les administracions, el 
sistema financer i les mateixes empreses. 
Entre aquestes receptes hi figuren un 

aprofundiment de la reforma laboral 
amb més flexibilitat i simplificació de la 
contractació, la clarificació d’alguns 
aspectes de la normativa actual per a 
què no estiguin subjectes a la 
interpretació judicial, el foment de la 
feina a temps parcial, la reducció de les 
cotitzacions socials o l’increment de la 
formació, entre d’altres.

Un dels factors que, en opinió dels 
experts consultats, incideixen més en la 
fortalesa potencial de la nova fase de 
creixement és la recuperació dels fluxos 
financers que permetin desenvolupar 
nous projectes i culminar el sanejament 
dels balanços empresarials. Per això, és 
d’especial importància la situació del 
sector financer català que en resulta del 
procés de reestructuració bancària, la 
qual és qualificada de positiva, i 
demanen que s’acabi de completar al 
més aviat possible. L’oferta bancària és, 
ara, més reduïda però més sòlida i 
professional, i amb una vigilància més 
intensa, la qual cosa la fa més 
competitiva i elimina el risc de repetició 
dels problemes que s’han viscut en els 
últims anys.

L’única objecció que alguns dels 
empresaris posen damunt la taula és la 
menor competència com a conseqüència 
de la desaparició d’entitats, fet que 
també incideix en el principal problema 
que atribueixen ara en aquest terreny, 
les dificultats amb que es troben les 
empreses i els consumidors per 
aconseguir finançament. A aquest fet es 
deu la petició principal a bancs i entitats 
financeres: que relaxin la prudència 
excessiva amb que actuen ara després 
del que ha succeït els últims anys. 
Tothom sap que en el nou paradigma 
financer, el rigor i l’exigència seran 
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màxims, però no han d’arribar al punt 
de retallar les possibilitats de 
creixement del sistema productiu.

Per compensar aquest excés de zel, els 
empresaris confien que la relaxació de la 
tensió dels mercats financers amb la 
caiguda de la prima de risc i, sobretot, 
amb les mesures del Banc Central 
Europeu, destapin la concessió de 
crèdits, encara que aquesta fluïdesa 
renovada trigui més a arribar a les 
petites i mitjanes empreses. També 
consideren que, en el futur, els nous 
instruments financers no bancaris 
tindran més protagonisme pel que fa a 
l’accés de les companyies a nous fons.

Entre les principals preocupacions dels 
presidents i consellers delegats 
consultats, hi figura la formació, àmbit en 
el qual es registra una demanda unànime 
a les forces polítiques perquè arribin a un 
pacte que proporcioni estabilitat al 
sistema educatiu i allunyi aquest tema del 
debat partidista. Els empresaris valoren 
els avenços enregistrats en els darrers 
anys, però consideren que l’educació, en 
els seus diferents cicles, està lluny del 
nivell de qualitat d’altres països del 
nostre entorn i, sobretot, lluny de les 
necessitats de la societat i de l’economia.

També com a conseqüència dels anys de 
recessió econòmica, Catalunya compta 
amb un important col·lectiu de persones 
amb escassa formació, i amb un altre 
grup sobrequalificat però de difícil 
ocupabilitat, la solució del qual ha de ser 
una de les prioritats dels pròxims anys. 
Al llistat de peticions per vincular el 
sistema educatiu més directament a les 
necessitat de les empreses hi figuren, 
especialment, la formació professional i 
la Universitat. En l’educació superior, les 
demandes se centren en una revisió dels 
cicles i màsters que han proliferat en 
excés, i en una reforma dels sistemes 
d’accés, però, sobretot, en què els 
centres universitaris s’obrin als seus 
entorns i se centrin en la transferència 
de coneixement a la societat.

Les esperances en la formació 
professional es vinculen a la nova 
modalitat dual que Catalunya està 
intentant desenvolupar amb especial 
interès. És la concreció de la idea 
principal exposada durant l’elaboració 
d’aquest capítol, la interrelació entre els 
centres educatius i empresarials per 
garantir l’ocupabilitat dels estudiants i 
una mà d’obra ben formada.

Però si hi ha una qüestió que ha estat 
present en tots els capítols tractats en les 
reunions amb els empresaris ha estat el 
procés sobiranista i la seva influència en 
l’economia catalana. Els participants en 
aquest estudi exigeixen diàleg entre les 
parts concernides per trobar una solució 
al problema que es planteja. De manera 
insistent, els empresaris demanen als 
polítics que s’asseguin a parlar abans no 
s’arribi a l’enfrontament, malgrat que la 
majoria admet que el debat encara no ha 
afectat projectes d’inversió ni ha estat 
objecte d’especial consideració per part 
dels responsables corporatius.

La prudència amb que s’han expressat 
els màxims dirigents de les empreses, en 
les entrevistes realitzades, es basa en 
què consideren que encara no ha arribat 
el moment que el món econòmic català 
es pronunciï, sobretot perquè els falta 
informació sobre les conseqüències que 
podria tenir qualsevol dels desenllaços. 
Informació que també demanen 
reiteradament als responsables polítics.

Encara que tots els participants es 
mostrin preocupats pel procés, només 
alguns asseguren que l’evolució d’aquest 
ja ha influït en l’activitat de les seves 
empreses en altres zones d’Espanya, i 
cap admet haver elaborat un pla de 
contingència en previsió que es 
produeixin esdeveniments. No obstat 
això, la majoria reconeix que haurien 
d’adaptar-se a eventuals nous escenaris 
amb decisions més o menys dràstiques, i 
hi ha unanimitat total a considerar com 
un desastre no desitjat la possibilitat 
d’una sortida de la Unió Europea, en cas 
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que s’arribi a la independència de 
Catalunya. Per això, insisteixen, el 
diàleg i l’acord per a canvis de major o 
menor abast ha de ser l’objectiu 
prioritari i únic des responsables 
polítics.

Aquest encaix internacional de 
Catalunya també està al darrere d’un 
dels sectors que ha tingut més èxits en 
els últims anys, i que ha merescut un 
capítol apart en aquest informe: el 
turisme. Els grans empresaris catalans 
valoren la competitivitat aconseguida 
tant el segment de sol i platja, com amb 
la marca Barcelona, etiqueta que encara 
ofereix potencial per als propers anys. A 
més dels esforços de les companyies del 
sector, valoren la col·laboració amb les 
administracions per obrir nous mercats 
emissors de turistes i noves ofertes 
alternatives, com el turisme de compres 
o el gastronòmic. Per fer sostenible 
aquest èxit, els empresaris demanen 
l’obertura de noves rutes de transport 
amb països emergents, una major 
diversificació de l’oferta, l’elevació del 
poder adquisitiu dels visitants per reduir 
el turisme low cost, i una regulació més 
estricta dels apartaments turístics 
il·legals.

En aquest terreny i en pràcticament tots 
es repeteixen peticions sobre mesures 
fiscals, especialment oportunes ara que 
el Govern ha obert el debat sobre la 
reforma fiscal. Els presidents i els 
consellers delegats catalans creuen que 
s’han de corregir els increments fiscals 
dels darrers anys, ara que les finances 
públiques es troben en una millor 
posició. L’objectiu d’aquesta mesura 
seria incentivar la incipient recuperació i 
eliminar el desavantatge competitiu que 
recau sobre l’economia catalana a causa 
de la major pressió fiscal que pateix 
actualment. 

D’acord amb el que proposa l’Informe 
Lagares, els empresaris defensen 
rebaixes de la imposició personal de les 
rendes mitjanes i empresarials que es 

puguin veure compensades amb pujades 
de la imposició indirecta. També es 
mostren partidaris que els ajuts fiscal 
s’orientin a les prioritats del sistema 
productiu, amb la qual cosa les 
deduccions i subvencions podrien 
limitar-se a aspectes com la R+D, la 
formació, la inversió, etc. Amb tot, 
s’estén el temor que el calendari 
electoral que s’apropa condicioni el 
ritme i l’abast de les mesures 
projectades, fet que representaria 
defraudar la necessitat de dotar 
l’economia d’un sistema fiscal modern i 
eficaç.

En general, les persones consultades 
demanen que la reforma dissenyi un 
model més senzill i, per tant, més fàcil 
de gestionar, amb la qual cosa seria 
possible reduir l’autèntic forat negre de 
la fiscalitat: el frau i l’economia 
submergida. Aquesta simplificació 
contribuiria, també, a recuperar la 
seguretat jurídica que s’ha evaporat, en 
els darrers anys, enmig de múltiples 
normes, interpretacions i litigis.

L’opinió dels grans empresaris catalans 
sobre la xarxa d’infraestructures de 
Catalunya és més positiva. Malgrat que 
recorden retards i llacunes, l’opinió 
general és que el sistema productiu 
disposa d’un sistema de transport 
modern i ben dotat, amb instal·lacions 
aeroportuàries dignes de l’entorn a què 
serveixen. No obstant això, els 
presidents i consellers delegats 
consultats demanen noves mesures, 
entre les quals destaca la culminació del 
Corredor del Mediterrani i les 
connexions intermodals que comporta. 
La unió de la frontera francesa amb 
Andalusia, a través de carreteres, 
ferrocarrils, aeroports i ports és 
considerada de primera magnitud per 
part de les empreses, i es demana que les 
diferents administracions compleixin els 
compromisos que van adquirir. 

En aquestes connexions que es 
demanen, també tenen importància el 
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pas transfronterer per ferrocarril, 
completar la vertebració de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i un mapa 
logístic per a la comunitat. De la mateixa 
manera, els empresaris demanen que es 
reconsideri la paralització que han patit 
diversos projectes vertebradors, com a 
conseqüència de les retallades 
pressupostàries dels últims anys. 

Al costat de projectes concrets, els 
participants en aquest estudi advoquen 
per revitalitzar la col·laboració público-
privada en el finançament 
d’infraestructures, per la gestió privada i 
individualitzada d’aeroports i ports, i 
per un sistema harmònic de pagament 
per ús a les xarxes de transport a tot 
l’Estat. 

L’estat de les infraestructures 
energètiques ha tingut més crítiques, se 
li atribueixen problemes i, sobretot, 
l’origen dels elevats costos elèctrics. Els 
empresaris demanen l’acabament de la 
connexió transfronterera amb la línia de 
molt alta tensió a través dels Pirineus, 
coneguda com a MAT.

La visió internacional global dels 
empresaris catalans explica, també, la 
tradició exportadora de les seves 
empreses, la qual s’ha vist revitalitzada 
en els últims anys. Es tracta d’una de les 
poques conseqüències positives de la 
crisi, ja que les companyies han buscat 
nous mercats amb consumidors menys 
castigats per la recessió. En aquesta 
onada exterior s’ha conjugat el comerç 
amb la instal·lació en altres països, fet 
que ha propiciat la conversió de moltes 
empreses en multinacionals 

competitives en mercats fins ara poc 
coneguts. Per això han hagut d’assolir 
un coneixement ampli dels llocs on 
volien instal·lar-se i, sovint, buscar 
aliances amb altres empreses locals. 
Això ha facilitat que en aquesta aventura 
internacional hagin participat, també, 
empreses mitjanes i familiars, amb gran 
pes en l’estructura corporativa catalana, 
les quals han compensat la seva 
dimensió amb aquest acords. 

Finalment, aquest informe sobre la 
realitat de l’economia catalana no 
estaria complet si no tractés una de les 
característiques que ha guanyat en els 
darrers anys: l’avenç en recerca i 
desenvolupament. Els empresaris 
valoren les inversions realitzades i els 
mecanismes públics de suport 
desenvolupats i continuats per les 
diferents administracions. Gràcies a 
això han sorgit projectes de col·laboració 
entre companyies i centres 
d’investigació en un moment en què és 
necessari un fort esforç inversor continu 
per no perdre el tren de l’R+D. Amb tot, 
encara hi ha deures per a uns i altres en 
aquest àmbit. Per a les universitats, 
perquè siguin més flexibles a l’hora 
d’acollir aquests projectes d’empreses i 
perquè facin factible la transferència del 
coneixement. Per a les empreses, que 
actuïn com acceleradors d’emprenedors 
i de plans d’investigació. 

Com en gairebé tots els aspectes tractats 
en aquest document, és una demostració 
que el camí que té per recórrer 
l’economia catalana serà més espaiós 
com més clars i compartits siguin els 
objectius i els esforços.
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Creixement, amb  
ocupació o sense?1
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Les perspectives de l’economia catalana 
han millorat de manera substancial, 
però les expectatives dels empresaris 
sobre una recuperació sòlida són febles, 
encara. En opinió dels responsables de 
grans empreses de Catalunya, els 
ajuntament que ha imposat la recessió, 
en bona mesura, ja han acabat, tant en 
termes de sanejament financer com de 
destrucció d’ocupació. No obstant això, 
la previsió més generalitzada entre els 
presidents i consellers delegats que han 
participat en aquest estudi, és que 
l’incipient creixement econòmic no 
comportarà una creació d’ocupació 
substancial fins que no es corregeixin els 
desequilibris que encara arrossega el 
sistema productiu.

La prioritat absoluta del teixit 
empresarial català és la creació 
d’ocupació que ha d’arribar de la mà de 
la recuperació de la demanda, i per 
tant,de l’activitat econòmica.

Malgrat que hi ha una gran divergència 
de punts de vista vinculats al sector al 
qual es dedica cada empresa, els 
responsables de companyies creuen que 
la recuperació econòmica vindrà 
acompanyada d’una modesta creació 
d’ocupació, la qual molt difícilment 
compensarà els alts nivells d’atur 
acumulats en els últims anys. Fins i tot 
hi ha qui assenyala que l’ajustament en 
algunes àrees no ha acabat, com pot ser 
el cas del sector de la construcció o dels 
treballadors sense formació, per la qual 
cosa no aportaran nous llocs de treball 
en un futur previsible. 

Aquest diagnòstic, amb llum i obres i, 
sobretot, les previsions, plenes de 
clarobscurs, responen perfectament al 
moment que viu l’economia del país, 

amb les ferides causades per la caiguda 
dels darrers anys que encara sagnen, i 
sense que el nou cicle deixi entreveure el 
potencial que pugui compensar el 
retrocessos acumulats. És, doncs, un 
panorama amb grans incerteses, però 
amb esperances i amb llum al final del 
túnel.

Els empresaris pensen que queden 
assignatures pendents en els àmbits 
regulatoris, fiscals i de gestió empresarial 
per tal que Catalunya torni a la seva 
posició d’avantguarda industrial, de 
serveis i exportadora que la caracteritzen. 
I vinculen molt directament l’evolució del 
mercat laboral al vigor que pot assolir 
l’economia i, especialment, a la demanda 
interna i la productivitat de les 
companyies. Per a ambdues finalitat, la 
flexibilitat que ha assolit l’economia en els 
últims anys afavorirà la consecució de 
l’objectiu, encara que aquí també 
destaquen noves peticions per avançar 
ràpidament per aquest camí, 
especialment en la regulació laboral.

En aquest àmbit, les singularitats de 
l’economia catalana han fet que la 
destrucció d’ocupació, malgrat que és 
elevada, ha estat més suau que en altres 
indrets. I que les possibilitats de 
recuperació de llocs de treball siguin 
més altes si es compleixen les condicions 
abans esmentades.

Efectivament, l’alta industrialització i 
l’embranzida de les empreses del sector 
serveis han fet que l’augment de la taxa 
d’atur hagi estat menor que en el conjunt 
d’Espanya. A més, la major 
internacionalització de l’economia 
catalana ha fet possible que els resultats 
de les empreses hagin estat menys greus 
en la mesura que depenien més de la 

Tot per l’ocupació, però 
continua la incertesa
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demanda d’altres països, en què la 
recessió ha estat menys profunda o no 
n’hi ha hagut.

Aquests mateixos factors expliquen que, 
un cop la recessió ha quedat enrere, el 
mercat laboral hagi reaccionat amb més 
consistència. Així, i per primer cop, quan 
l’economia catalana creix fins a taxes 
trimestrals del 0.9 per cent, l’ocupació ja 
ha augmentat una dècima, mentre que 
en cicles anteriors era necessari que el 
PIB pugés més de dos punts per 
enregistrar creació d’ocupació.

En opinió d’alguns empresaris, a aquesta 
millora hi han influït pels canvis 
introduïts en l’última reforma laboral, si 
bé en aquest terreny també assenyalen 
aspectes que poden millorar, com la 
clarificació de mesures de flexibilitat 
organitzatives perquè no depenguin de 
la interpretació judicial.

Un darrer aspecte que influirà en el 
potencial de creació d’ocupació, en els 

propers anys, serà l’eficiència amb què 
s’hagin fet els ajustaments de plantilles 
en l’última època.

Juntament amb la vinculació directa de 
l’ocupació a la demanda, els 
responsables de les grans empreses 
catalanes destaquen els elevats costos 
laborals que continuen essent un llast 
per a la creació de nous llocs de treball, i 
els constants canvis legals i reguladors 
que alteren l’activitat i, fins i tot, 
l’estructura de les companyies.

En el primer cas, de la necessària 
reducció de les càrregues a l’ocupació, 
Catalunya també n’ha manifestat 
singularitat, ja que és la primera 
comunitat autònoma en la qual es van 
començar a reduir els costos laborals el 
2012, fet que, segons els empresaris, 
demostra que la capacitat de canvis del 
mercat és superior a la que es creu, i que 
els treballadors han assumit els 
ajustaments salarials amb una millor 
receptivitat de la que s’esperava.
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No obstant això, la unanimitat és 
gairebé absoluta entre els empresaris 
que destaquen els perjudicis que 
representen les altes cotitzacions socials 
que, a més, aquests últims anys s’han 
vist incrementades. Aquesta situació ha 
llastrat el comportament de la 
contractació i ha perjudicat la 
competitivitat de les empreses a nivell 
internacional, en un moment en què 
gran part de les possibilitats de les 
companyies passen, precisament, per la 
internacionalització i l’exportació.

En aquest capítol, els empresaris 
destaquen també el llast que representa 
la major càrrega fiscal que suporten les 
empreses a Catalunya, derivada de las 
pujades d’impostos i de la introducció de 
noves taxes per part de l’administració 
autonòmica, com a conseqüència de la 
delicada situació de les finances 
públiques.

L’altre factor negatiu, que destaquen els 
responsables de les grans empreses 
catalanes, és la inseguretat jurídica, que 
ha augmentat en els darrers anys com a 
conseqüència de les necessàries 
adaptacions a la situació creada per la 
recessió, però també de les decisions del 
poder executiu i del legislatiu. Alguns 
d’aquestes decisions fins i tot han 
modificat normes amb caràcter 
retroactiu, fet que ha afectat els 
balanços de les empreses i mesures de 
reorganització, que ja s’havien produït.

També hi ha unanimitat a assenyalar les 
dificultats que afegeixen, a la 
recuperació de l’economia, els elevats 
costos energètics, encara que aquest 
problema afecta més les indústries com 
més intensiu és el consum energètic que 
necessiten per mantenir la producció.

Malgrat tots aquests problemes i 
condicionants ja esmentats, i sobre la 
base d’un realisme poc optimista pel que 
fa a una previsible reducció de l’atur, la 
confiança del món econòmic català ha 
augmentat, i una majoria dels consultats 

ressalta que el potencial de creació 
d’ocupació a Catalunya és més gran que 
en altres zones d’Espanya, i sempre molt 
vinculat a una major demanda del 
consum intern i extern, i als estímuls 
que aprovin els poders públics.

Per tot això, els empresaris estan 
disposats a continuar amb els guanys de 
competitivitat aconseguits en els últims 
anys, i a prendre les mesures que 
calguin per aprofitar, tant com sigui 
possible, la millora de la situació 
econòmica. Estan convençuts que serà la 
millor eina per reduir l’elevat nivell de 
desocupació acumulada, que algú 
qualifica d’autèntic drama social. Afany 
en el qual demanen que participin tots 
els agents socials i les diferents 
administracions. I en aquest “tot per 
l’ocupació” assenyalen els deures que 
encara afronten governs, agents socials i 
empreses:

• Flexibilitat del mercat laboral: els 
empresaris consideren que la reducció 
dels costos d’acomiadament ha deixat 
de ser fonamental després dels canvis 
introduïts en l’última reforma laboral, 
però demanen canvis en altres 
aspectes, sobretot, una major 
flexibilitat en la contractació, però 
simplificant-ne les modalitats. 
L’objectiu és permetre adaptar les 
plantilles a les necessitats de les 
empreses a cada moment, fet que faria 
desaparèixer les barreres a noves 
contractacions per aprofitar la millora 
de l’economia, especialment en el 
sector serveis. Alguns dels 
intervinents defensen la introducció 
del conegut com a ‘contracte únic’ per 
eliminar la dualitat actual del mercat 
laboral.

•  Foment del treball a temps parcial, 
modalitat que s’adapta a sectors 
dinàmics en creació d’ocupació, 
vinculada a una major activitat, com 
el comerç o el turisme, especialment 
significatius per a l’economia catalana. 
Els empresaris destaquen els avenços 
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aconseguits en aquest camp en els 
darrers anys, i que l’última reforma 
laboral consolida i amplia, però 
demanen que s’aprofundeixi en aquest 
camí per aprofitar tota la potencialitat 
del repartiment de l’ocupació existent 
per tal de reduir els alts nivells d’atur.

• Introducció de nous models de relació 
laboral vinculats a inversions o 
projectes nous, malgrat que siguin 
diferents als que ja existeixen a 
l’empresa, possibilitat que suscita molta 
resistència per part dels agents socials.

• Reducció de les cotitzacions socials, 
fins i tot amb pujades de la fiscalitat 
indirecta per compensar l’eventual 
caiguda de la recaptació. En aquest 
sentit, els responsables de les 
empreses catalanes coincideixen amb 
el plantejament general inclòs en el 
recent Informe Lagares, que el Govern 
ha encarregat a una comissió 
d’experts, com a base per a la futura 
reforma fiscal. Aquesta mesura, a més 
de facilitar la contractació de nous 
treballadors, milloraria tant la posició 
competitiva de les empreses en els 
mercats internacionals, com l’activitat 
exportadora.

•  Clarificació d’alguns aspectes de 
l’última reforma laboral, perquè no 
quedin exposats a sentències judicials 
diferents i contradictòries. Els 
empresaris lamenten que els canvis 
normatius introduïts hagin quedat 
diluïts per sentències interpretatives de 
les normes, especialment pel que a la 
ultraactivitat dels convenis, a les 
mesures de reorganització interna de les 
companyies, o a canvis en la estructura 
de contractació. Encara que són 
conscients que és molt complicat 
emprendre una nova reforma, pel 
calendari electoral que tindrà lloc en els 
propers mesos, defensen un aclariment 
reglamentari dels punts esmentats. 

• Orientació de la política fiscal a 
l’estímul de l’activitat i de l’ocupació. 

Per exemple, els empresaris defensen 
que el manteniment o la creació 
d’ocupació ha de ser un instrument 
clau per a la reducció de l’impost de 
societats, plantejat pel Govern de cara 
a la futura reforma fiscal. Aquesta 
reforma s’ha d’orientar, decisivament, 
a potenciar la recuperació de 
l’economia i l’ocupació, per sobre de 
l’augment de la recaptació per part de 
les arques públiques.

• Increment de la formació de la 
població activa y, en especial, de les 
grans borses de desocupats generades 
en el sector de la construcció després 
de l’esclat de la bombolla 
immobiliària. L’ocupabilitat d’aquests 
grans grups d’aturats, amb 
experiència però sense formació, és 
cada cop més complicada, per la qual 
cosa els empresaris demanen un 
esforç especial en la reorientació 
formativa d’aquests treballadors.

• Disminució de la rigidesa en el sector 
públic empresarial per a la 
contractació de treballadors. Els 
empresaris lamenten que les 
conseqüències de la recessió hagin 
eliminat la possibilitat d’augmentar 
plantilles en companyies públiques 
prestadores de serves a altres 
empreses, especialment en el sector 
logístic o de transport. La 
impossibilitat de substituir baixes o 
jubilacions, o de contractar nous 
treballadors per fer front a una 
demanda creixent, comporta que la 
qualitat dels serveis que presten es 
vegi deteriorada i perjudiqui l’activitat 
de tot el teixit econòmic. Són el que 
consideren conseqüències no 
desitjades d’unes mesures d’austeritat 
generalitzades.

• Foment de la internacionalització amb 
suports fiscals però, també, amb 
mesures que facilitin el trasllat de 
treballadors espanyols a altres països, 
com bonificacions o reduccions de les 
cotitzacions socials.
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En definitiva, la proliferació de normes i 
de canvis legals que s’han enregistrat en 
els últims anys ha complicat la tasca dels 
gestors i dels executius de les empreses 
catalanes, amb un augment notable de 
la inseguretat jurídica, en alguns casos. 
Malgrat això, els empresaris reclamen 
decisió a l’hora de prendre les mesures 

necessàries per apuntalar la recuperació 
econòmica, i que aquesta es tradueixi en 
creació de nous llocs de treball. Són 
conscients de la dificultat de l’afany i del 
poc temps disponible, però reclamen als 
responsables públics que acompanyin els 
esforços d’empresaris i treballadors per 
assentar un nou cicle de creixement.
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Hi ha coincidència en què la 
presència d’empreses 
catalanes en altres països no 
contribuirà, decisivament, a 
eliminar les elevades taxes de 
desocupació, però sí que pot 
oferir un nombre important 
de llocs de treball. Ara per 
ara, la internacionalització 
d’algunes empreses està 
impulsant el creixement dels 
resultats, en major mesura del 
que ho fan les que només 
operen en el mercat interior. I 
per tal que això es tradueixi 
en nous llocs de treball a 
l’exterior, els executius 

catalans demanen mesures 
que abarateixin el trasllat i els 
costos derivats d’enviar 
treballadors nacionals a altres 
països, com per exemple, 
reduccions de les cotitzacions 
socials. Sense aquestes 
mesures, les empreses 
catalanes es veuen obligades a 
contractar persones en 
aquests països, en lloc de 
portar-hi desocupats 
espanyols.

Però l’altre problema 
fonamental és la carència de 
candidats amb qualificació 

(per exemple, enginyers) que 
vulguin desplaçar-se, mentre 
que hi ha una gran quantitat 
de persones sense formació 
que ho podrien fer, però que 
no s’ajusten a les necessitats 
de les empreses. Amb tot, els 
empresaris assenyalen que 
aquesta tendència ha 
començat a canviar, i ja hi ha 
un augment de població amb 
qualificació formativa que vol 
emprendre nous projectes a 
l’exterior, en condicions 
assequibles per a les 
companyies.

Feina a l’exterior

Conclusions

  L’encara feble recuperació econòmica no comportarà una substancial creació 
d’ocupació que compensi els alts nivells d’atur acumulats.

  Els empresaris consideren que l’economia catalana necessita reformes en els 
àmbits laborals, fiscals i de gestió empresarial.

  Els elevats costos laborals i energètics es consideren un llast per a la reactivació 
de l’ocupació i l’activitat empresarial.

  Flexibilitat en la contractació i en l’organització de les jornades, i més reformes 
en la negociació col·lectiva són les peticions més esteses. 
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El mapa financer català, resultat de les 
convulsions dels darrers anys i, 
especialment, de la profunda 
reestructuració del sector recull bones 
opinions per part dels grans empresaris. 
L’oferta resultant d’aquest procés és 
valorada per pràcticament tots, fins al 
punt que, encara que amb algunes 
carències i amb deures pendents, 
consideren que si s’hagués arribat a la 
situació actual fa una dècada s’haurien 
evitat gran part dels problemes que 
s’han enregistrat després. Aquesta 
consideració abasta tant la dimensió del 
sector com el marc regulador en què es 
mouen les entitats financeres 
actualment, per la qual cosa també hi ha 
pràctica unanimitat a demanar que es 
completin i s’accelerin les mesures que 
encara queden per aplicar amb la 
finalitat tancar aquesta reestructuració 
del sistema financer.

El procés dut a terme es considera 
positiu fins a tal punt que alguns 
empresaris demanen que part dels 
principis i instruments que s’han aplicat 
al sector financer s’estenguin a d’altres, 
que també pateixen dificultats 
financeres i incertesa pel que fa a la seva 
supervivència.

Aquestes consideracions positives no 
amaguen els problemes que encara 
resten, ni els que han sorgit de nou, el 
principal dels quals és la dificultat de les 
empreses i els consumidors per 
aconseguir finançament. I, a 
continuació, la petició als bancs per tal 
que s’adaptin a les noves necessitats 
d’una economia que busca i frisa per 
consolidar la recuperació.

Però tornant al diagnòstic de l’actualitat, 
el sistema financer català compta, ara, 

una oferta més reduïda però més sòlida: 
amb menys personal, però més 
professionalitzada; més sotmesa a 
l’escrutini dels reguladors i dels mercats, 
però més competitiva dintre i fora de les 
seves zones d’influència. Tot això 
redueix la possibilitat que es torni a 
repetir alguns dels problemes 
enregistrats en els últims anys, alhora 
que assenta les bases per a què els 
serveis que presten a la societat 
s’adeqüin a les necessitats d’empreses i 
ciutadans.

No obstant això, algunes veus entre els 
participants en aquest treball lamenten 
la reducció del nombre d’entitats 
financeres catalanes, ja que ha disminuït 
notablement la competència. Allò que 
consideren un excés de concentració pot 
provocar menys facilitats als clients i 
perjudicar l’economia, tenint en compte 
l’alt índex de bancarització dels fluxos 
financers. Aquests perjudicis recauen, 
sobretot, en les empreses més petites 
que, a més, no estan en condicions de 
complir amb criteris exigents en les 
seves comptabilitats. A aquestes, els 
grans empresaris els recomanen que es 
coordinin per mitjà d’oficines tècniques 
que els ajudin a solucionar aquests 
problemes. 

Pel que fa a la dimensió, els processos de 
fusions i d’absorcions (fins a 
desaparicions d’entitats, en diversos 
casos), han comportat el tancament 
d’oficines i la reestructuració de 
plantilles, però s’ha garantit que hi hagi 
una seu bancària a totes les poblacions 
amb més de 500 habitants, a diferència 
del que passa en d’altres zones 
d’Espanya. Com a la resta de l’Estat, el 
nombre de sucursal és inusualment alt 
pel que és habitual en la majoria de 

Cap a un nou model
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països del nostre entorn. Com destaca 
un dels participants en aquest informe, 
cal remarcar que Catalunya compta amb 
més oficines que tot Mèxic, malgrat la 
reordenació accelerada dels últims anys.

Els experts creuen que aquesta 
tendència a la disminució d’establiments 
bancaris continuarà en els pròxims anys, 
però ja no com a conseqüència de 
processos de consolidació. En el futur 
més immediat, seran els clients i els seus 
hàbits els que facin que aquest procés 
continuï, ja que la relació habitual de 
l’usuari amb el banc està passant de les 
oficines físiques a internet. El client 
tradicional és cada cop més digital i 
demana tots els serveis a través de la 
xarxa, fet que obligarà a dur a terme 
canvis molt accelerats en la manera amb 
què les institucions financeres es 
relacionen amb els usuaris. Aquesta 
evolució comportarà, a més, una 
reducció de costos, tant per als bancs 
com per als ciutadans i les empreses. 

Un dels trets que defineixen millor el 
nou mapa financer és la desaparició de 
les caixes d’estalvis, precisament les 
entitats que fins ara havien estat menys 
sotmeses a control i més influenciades 
per criteris no professionals. Malgrat 
que aquesta desaparició contribueix a 
què el resultat final sigui positiu, els 
empresaris lamenten que algunes de les 
funcions que feien les caixes també 
hagin passat a la història, com l’extensió 
de la presència territorial a zones 
d’escassa població, o la tasca assistencial 
i cultural que duien a terme, 
fonamentalment, per mitjà de l’obra 
social.

Como a demostració dels efectes positius 
de la reestructuració del sector, aquesta 
reducció quantitativa ha impulsat la 
rellevància de les entitats financeres 
catalanes, les quals abans de la crisi 
comptaven amb una quota del 15 per 
cent del mercat a tota Espanya, i ara 
n’acaparen el 25 per cent. És un índex 
més de la millor situació del sector, 

encara que els executius de les grans 
corporacions catalanes destaquen que, 
en un món cada cop més globalitzat és 
menys important l’origen de les entitats 
financeres que la qualitat dels serveis 
que ofereixen als clients. Per això 
advoquen per accelerar el procés de 
creació d’un veritable sistema bancari 
paneuropeu, objectiu llargament esperat 
i que continua avançant lentament.

Aquest escàs caràcter internacional és 
un altre dels defectes que, a parer 
d’alguns participants en aquest estudi, 
pateix el sistema financer català, mancat 
d’entitats bancàries estrangeres 
suficientment assentades en el territori, 
fet que també redueix la competència 
entre les institucions financeres. 

Tots aquests canvis que han sacsejat el 
panorama financer són especialment 
importants per a tota l’economia i tots 
els sectors pel seu paper de finançador 
de projectes i inversions. Per això, els 
empresaris que depenen dels bancs 
lamenten la prudència excessiva que els 
esdeveniments dels últims anys han 
provocat en les institucions financeres, 
la qual cosa comporta una gran 
dificultat per a què els concedeixin 
finançament. Aquest fet, que qualifiquen 
d’obsessió per sanejar balanços i 
aprovisionar riscos, comporta, també, 
una reducció del cabal de l’aixeta del 
finançament d’empreses grans, però 
sobretot de petites i mitjanes.

Encara que tots admeten que l’origen 
d’aquesta situació va ser la manca de 
liquiditat de tot el sistema europeu, a 
causa del deteriorament dels balanços i 
la caiguda del valor dels actius, també 
confien que la correcció dels 
desequilibris acumulats i, sobretot, la 
caiguda de la prima de risc del deute 
públic corregeixi aquest taponament en 
la concessió de crèdits. Tots els implicats 
admeten que la dura recessió dels últims 
anys va eliminar, també, la demanda per 
a nous projectes empresarials, però ara 
que la recuperació es deixa entreveure 
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en les xifres macroeconòmiques, 
consideren imprescindible que es 
recuperin els fluxos financers per tal 
d’apuntalar el creixement incipient.

La caiguda de la prima de risc ha 
alleujat, també, el voluminós estoc 
d’endeutament de les grans 
corporacions, per la qual cosa, ja amb els 
balanços més nets, sembla que ha 
arribat el moment de tornar al 
tradicional model de relació entre els 
sectors productius i el sistema financer.

No obstant, la prudència és l’element 
dominant entre els responsables dels 
bancs, però també entre els gestors de 
les empreses. Les ferides patides en 
l’última dècada encara no estan del tot 
tancades i aquesta prudència fa que, en 
aquest moment, s’hagin obert vies de 
finançament per a les grans companyies, 
i que les dificultats s’hagin traslladat a 
les més petites, les quals constitueixen 

un col·lectiu bàsic per consolidar la 
recuperació de l’economia catalana. Per 
això insisteixen a reprendre les vies de 
finançament en el nou paradigma de 
risc, tant per les empreses com pel 
sistema financer, però no per tornar a la 
situació anterior, sinó per crear un nou 
marc que impulsi una demanda de crèdit 
de qualitat i una oferta de fons rigorosa. 

En aquest nou model, bancs i empreses 
subratllen els nombrosos canvis que 
totes dues parts hauran d’incorporar a la 
seva dinàmica habitual. El primer és que 
les entitats bancàries assumeixin una 
funció de socis financers de les 
companyies, amb una elevada 
responsabilitat sobre els projectes 
d’inversió que, en la pràctica, 
comportarà que gairebé en tutelin els 
processos. Aquest acompanyament de 
les activitats de les empreses serà 
especialment significatiu en l’expansió 
internacional, en la qual la banca 
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companyies i, un cop acabat, per 
impulsar nous projectes. 

Però també hi ha deures per a les 
empreses que necessiten finançament 
per consolidar el nou model ja esmentat. 
El primer és continuar i intensificar el 
sanejament financer que han realitzat en 
els últims anys, i tractar de capitalitzar 
les companyies, malgrat que molts 
executius subratllen que és un afany 
cada cop més difícil degut al intens 
procés de reducció de despeses fixes 
(fonamentalment en personal) dut a 
terme en els darrers anys i que deixa 
menys marge per a estalvis addicionals. 
És per això que alguns responsables 
d’empreses demanen que s’apliquin els 
principis de la reestructuració bancària 
a d’altres sectors amb dificultats, 
sobretot industrials, per facilitar-ne la 
viabilitat, ja que amb paraules d’un 
d’ells, “alguns sectors han sortit de la 
UCI però continuen a planta i encara 

catalana ha estat tradicionalment 
present amb el seu impuls a l’activitat de 
les empreses en altres països.

Segons els executius que han intervingut 
en aquest informe, aquesta nova funció 
de les entitats financeres serà també la 
millor manera de justificar les tarifes i 
els costos d’intermediació, que 
consideren elevats. Però no és només 
una qüestió de diners. La 
reestructuració bancària ha comportat, 
també, la substitució del personal 
comercial tradicional dels bancs per 
experts en crèdit i risc, que extremen la 
prudència en la concessió de nous fons i 
que demanen més informació i 
condicions en les negociacions amb els 
peticionaris de finançament. És a 
aquests experts, i als seus directius, a 
qui els empresaris demanen, en aquesta 
nova etapa, més sensibilitat i 
predisposició per culminar el 
sanejament dels balanços de les 
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necessiten molt de tractament”. Entre 
aquests remeis estarien la quitació del 
deute o el finançament extraordinari, 
per tal que els ingressos permetin 
consolidar les seves activitats més enllà 
de fer front a l’endeutament acumulat.

L’altra tasca que les companyies 
s’autoimposen per millorar el marc 
financer de la seva activitat és potenciar 
els respectius departaments financers i 
comptables, especialment si tenen 
activitat en altres països. Les creixents 
complicacions regulatòries a Espanya i a 
tot el món, i els elevats costos de gestió 
en altres països, imposen aquesta 
obligació i, també, que les entitats 
bancàries els acompanyin i col·laborin 
en aquesta expansió. Aquest soci 
financer, que s’imposa en el nou model 
de relacions entre ambdues parts, 
contribuirà a reduir els problemes de 
finançament i a assentar noves 
activitats.

Mentre que aquests objectius culminen i 
es recupera la normalitat del sistema 
financer, entitats i empreses han 
començat a buscar alternatives a 
l’escassa oferta de crèdits, i ho han fet a 
través de nous instruments o fórmules 

que en els darrers anys s’havien 
abandonat davant l’estretor dels fluxos 
de fons, com les emissions de bons 
corporatius o el recurs directe a nous 
mercats com a font de finançament. 
Encara són eines incipients que els 
implicats esperen que s’ampliïn i 
consolidin en el futur pròxim, ja que 
aquestes alternatives redueixen costs, 
eliminen rigidesa per a les empreses i 
fan més fàcil la situació dels bancs.

En aquest àmbit, els experts tornen a 
coincidir en què aquests models de 
finançament híbrids estan més a l’abast 
de les grans empreses, mentre que les 
pimes pateixen també dificultats 
addicionals per accedir-hi, ja que els 
manca, per exemple, una bona 
informació corporativa que pugui 
suportar l’anàlisi de les entitats 
financeres. Malgrat tot, els presidents i 
consellers delegats consultats per a 
l’elaboració d’aquest document esperen 
que, a mesura que millori l’entorn 
econòmic i que es consolidi l’estabilitat 
dels mercats, els canals de finançament 
s’ampliïn a més companyies i, a curt 
termini, el procés culmini amb 
l’arribada de fons a tot el sistema 
productiu.

L’última condició per arribar a aquesta 
desitjada i necessària destinació és, a 
parer d’algun dels participants, que es 
clarifiquin les respectives polítiques 
obertes a Catalunya a causa del procés 
sobiranista, factor que no consideren 
decisiu en aquest context, però que 
contribueix a extremar la prudència 
amb què les entitats financeres prenen 
decisions.

En definitiva, els màxims responsables 
de les grans empreses catalanes valoren 
la situació del sistema i el potencial de la 
seva contribució a la millora de la 
situació econòmica, ja que la 
competitivitat i la qualitat de la banca 
està molt unida al funcionament de tot 
l’entorn econòmic.
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Com a mostra de la vocació 
internacional de l’economia 
de Catalunya, les grans 
entitats financeres de la 
comunitat han tingut una 
àmplia presència 
internacional per 
acompanyar l’expansió de les 
seves empreses. No obstant 
això, les dificultats dels 
darrers anys també han 
comportat una reducció 
d’aquest vessant exterior. Ara 
que l’economia sembla que ha 
encarat la via de la 
recuperació, les grans 
companyies demanen als 

bancs que reprenguin 
aquesta activitats a altres 
països, en una estratègia 
conjunta d’ambdues parts. I 
en això coincideixen amb els 
dirigents dels bancs, que 
consideren que quan 
s’assoleixi l’estabilitat en el 
mercat interior, les 
possibilitats de creixement es 
reduiran i hauran de buscar 
ampliar marges i beneficis 
més enllà de les seves 
fronteres.

Tanmateix, els primers 
executius, més relacionats 

amb el sector financer, 
preveuen que aquesta nova 
expansió no serà en forma de 
presència de les respectives 
marques en altres països, ja 
que els costos i requeriments 
reguladors per implantar-s’hi 
són, ara, molt més elevats. 
Per això contemplen altres 
fórmules per garantir aquesta 
diversificació internacional, 
com acords amb altres socis o 
acompanyament, només, en 
determinats projectes 
internacionals.

La banca de Catalunya al món

Conclusions

  Després de la reestructuració bancària, el sistema financer català està més 
concentrat però és més sòlid.

  La reducció del nombre d’entitats pot provocar menor competència i comportar 
menys facilitats financeres als clients.

  Malgrat les peticions per tal que es recuperin les vies de finançament a projectes 
d’inversió, en el futur, la prudència presidirà les relacions entre banca i 
empreses.

  La millora de l’entorn econòmic i financer pot contribuir a què més empreses 
puguin accedir a nous instruments de finançament.
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La formació del  
capital humà3
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Si hi ha un àmbit en el qual la pràctica 
totalitat dels participants en aquest 
estudi tenen opinions y demandes 
semblants, és el de l’educació. Almenys 
pel que fa a l’orientació dels canvis que 
es proposen i als instruments per 
assolir-los, perquè allà on hi ha visions 
diferents és en el diagnòstic de la 
situació actual de la formació a 
Catalunya.

Per a alguns empresaris, la situació, en 
els últims anys, ha millorat en tots els 
nivells educatius, inclosa la formació a 
les companyies, fet que suposa una visió 
més optimista en comparació amb els 
països de l’entorn. Aquesta opinió 
positiva es basa, també, en l’elevada 
oferta de personal ben format de què 
disposen les companyies, encara que, un 
cop més, en aquest avantatge hi 
influeixen les conseqüències de la 
profunda recessió dels últims anys. 
Diríem, per tant, que el sistema educatiu 
ha avançat i s’acosta a les necessitats del 
sistema productiu, tot i que en aquest 
aspecte encara resta un llarg camí per 
recórrer.

A l’altre extrem de les valoracions sobre 
la formació se situen els qui consideren 
que el sistema educatiu és lluny dels 
nivells assolits en altres països 
occidentals i, sobretot, lluny de poder 
atendre les demandes de la societat i de 
les empreses. A més, mostren 
preocupació tant per la sobrequalificació 
d’un col·lectiu important de treballadors 
potencials, com per l’elevat estoc de 
població jove sense prou qualificació.

Tots els presidents i consellers delegats 
consultats per a l’elaboració d’aquest 
informe coincideixen a lamentar que un 
afer tan nuclear i rellevant per a la 

societat i l’economia, com és l’educació i 
la formació, estigui condicionat pel 
debat polític i pateixi els avatars dels 
canvis de majories parlamentàries amb 
més freqüències del que fóra desitjable. 
Com a màxim exponent d’això, 
lamenten les nombroses reformes 
introduïdes en el sistema educatiu, que 
han comportat una gran inestabilitat i 
no han permès consolidar cap avenç.

Com a conseqüència, la petició i el desig 
més estès entre els responsables de les 
grans empreses catalanes és que els 
líders polítics treballin i assoleixin un 
pacte per a una reforma del sistema 
educatiu que perduri als períodes 
legislatius i a les escaramusses 
electorals. Consideren que aquesta serà 
l’única manera d’aconseguir bons 
resultats, cosa que en educació només es 
pot assolir gradualment i treballant a 
llarg termini. Per això, els que perceben 
una mala situació actual en la formació 
del capital humà ho atribueixen a les 
deficiències acumulades en les últimes 
dècades, ja que l’economia i la societat 
en general pateixen molt directament 
les conseqüències d’un sistema educatiu 
deficient.

Una altra conclusió generalitzada entre 
els líders econòmics catalans és la 
relació entre formació i ocupabilitat, o 
dit d’una altra manera, entre educació i 
perspectives d’aconseguir feina. Per això 
advoquen per un reforçament de tots els 
nivells i es mostren preocupats pels 
efectes que puguin tenir les reduccions 
de la despesa pública, en aquesta àrea, 
sobre la marxa de l’economia en el futur.

Les peticions de canvis creixen quan els 
presidents i consellers delegats es 
refereixen a la Universitat i a la formació 

Un pacte urgent i necessari
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professional, que són els cicles més 
directament relacionats amb les 
necessitats i la productivitat de 
l’economia.

Pel que fa al sistema universitari, 
reconeixen que en els últims anys les 
universitats han fet un esforç important 
per millorar els seus currículums i 
l’oferta de titulacions, però l’evolució no 
ha estat suficient i continuen lluny de 
poder atendre les demandes del mercat 
laboral. En aquesta línia, consideren 
necessària una revisió dels cicles i dels 
màsters, que han proliferant per 
adequar-se a les necessitats de les 
empreses. A parer seu, la millor manera 
seria retallar la distància que ara separa 
(o aïlla, segons alguns directius) el món 
de l’acadèmia, de la Universitat, i la 
realitat social i econòmica.

L’objectiu d’aquesta petició és garantir la 
transferència del coneixement des dels 
centres educatius superiors al sistema 

productiu, tasca que atribueixen als 
professionals universitaris com a 
responsables de la futura ocupabilitat 
dels seus alumnes. 

Juntament amb el contingut de la 
formació, la següent preocupació dels 
dirigents empresarials és l’accessibilitat 
dels joves a l’educació superior. En 
aquest sentit, reclamen una profunda 
revisió del sistema de beques i de la 
distribució geogràfica dels centres 
educatius. En el primer punt, demanen 
que els fons públics es destinin a 
garantir les possibilitats educatives de 
tota la població, en la mesura en què la 
societat necessita aquesta oferta de 
persones formades. Per això defensen 
les beques-salari, amb dotació suficient 
per assegurar una millor ocupabilitat 
dels joves.

La relació abans esmentada entre els 
centres d’educació superior i l’economia 
en què s’insereixen, justifica també la 
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idea d’evitar una gran proliferació 
d’universitats amb àmplies ofertes de 
titulacions. Els empresaris defensen 
garantir i fomentar la mobilitat dels 
estudiants, abans que facilitar 
l’existència de massa universitats o àrees 
formatives que creïn borses de titulats 
lluny dels centres productius. Només 
d’aquesta manera es podrà concentrar la 
inversió pública en universitats de 
qualitat creixent, que compleixin la 
funció de formar persones amb 
possibilitats d’ocupació.

En aquests canvis que demanen, les 
empreses també hi han de tenir la seva 
part de responsabilitat, i estan 
disposades a exercir-la, segons han 
manifestat els participants en aquest 
estudi. Les companyies han començat a 
entrar a les universitats, encara que de 
manera tímida i amb una abast limitat. 
Diversos responsables empresarials 
destaquen els bons resultats de 
programes d’investigació universitària 
que han finançat i en els quals han 
col·laborat i, per tant, consideren que 
aquestes experiències s’han 
d’incrementar amb una major presència 
de les companyes en la definició, 
execució i finançament d’estudis i 
investigacions. Segons asseguren, és la 
millor manera de garantir l’èxit formatiu 
i el benefici per al sistema productiu.

L’altre cicle formatiu directament 
relacionat amb el món econòmic és la 
formació professional, amb una 
rellevància que es revela en les idees i 
aportacions que fan els presidents i 
consellers delegats per reforma-la i 
millorar-la. I un altre cop, apareix la 
petició de vincular més aquests estudis 
amb la realitat de les empreses, que 
s’integrin els ensenyaments curriculars 
amb l’aprenentatge pràctic en el món 
real, amb major presència d’alumnes en 
factories i oficines. Això també 
comportaria que els responsables de les 
empreses tinguessin més pes en les 
avaluacions dels alumnes. L’altra 
condició per assegurar aquesta 

interrelació és l’increment de la 
flexibilitat dels horaris formatius per tal 
que siguin compatibles amb l’activitat de 
les empreses.

Aquestes són les bases que poden fer 
realitat, en la nova modalitat de 
formació professional dual, un model 
que, en els darrers dos anys, s’ha adaptat 
d’Alemanya a Espanya, i que 
l’administració autonòmica catalana 
està impulsant amb complicitat del teixit 
productiu. Per als responsables de grans 
empreses, la millora de la qualificació 
dels futurs treballadors depèn, en gran 
part, de l’èxit que tingui aquesta 
modalitat, per a la qual demanen una 
aposta continua que permeti assolir 
bons resultats a mig i llarg termini. Com 
ja hem dit en general dels canvis en el 
sistema educatiu, hi ha unanimitat a 
considerar que les millores en la 
formació del capital humà només 
s’aconsegueixen amb esforços 
continuats, durant anys, i amb estabilitat 
de les condicions tant de docents com 
d’estudiants.

La continuïtat de la formació en el temps 
fa que tots els implicats també valorin 
l’activitat formativa en els centres de 
treball, encara que en aquest punt hem 
enregistrat divergències en les opinions 
sobre la forma i el finançament d’aquests 
programes. A títol d’exemple, un sector 
dels executius consultats reclama que 
l’empresa assumeixi la total 
responsabilitat de les necessitats 
formatives dels seus treballadors, fet que 
també comportaria l’eliminació de les 
cotitzacions per a formació que suporten 
actualment. Aquesta eliminació no 
representaria una reducció dels fons 
destinats a aquesta finalitat, sinó 
l’orientació dels programes als objectius 
reals de cada projecte empresarial.

A pesar de les demandes, tots són 
conscients de la importància de la 
formació del capital humà de les 
respectives empreses, fins al punt que la 
vinculen amb les possibilitats 
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d’adaptació als canvis dels mercats, o a 
la innovació per al desenvolupament de 
projectes nous. Segons ells, és la millor 
inversió per assegurar la supervivència 
de les companyies i evitar quedar 
desfasats en un entorn que accelera els 
canvis en tots els àmbits. 

Finalment, pel que fa als continguts que 
s’han d’introduir o prioritzar en la 
formació del capital humà, els grans 
empresaris catalans reivindiquen la 
introducció d’ensenyaments 
d’emprenedoria i d’esperit empresarial 
per facilitar que sorgeixin projectes nous 
amb garanties d’èxit.

Però aquí també surt la qüestió de la 
dimensió de les empreses, ja que a les 
petites els resulta difícil destinar fons i 
organitzar la formació dels seus 
treballadors. Per això, una de les 
propostes que hem sentit en el procés 
d’elaboració d’aquest informe és que les 

grans companyies han d’intensificar els 
seus esforços en el seu terreny per 
aconseguir l’efecte d’arrossegament de 
les més petites, combinat amb una 
reforma en profunditat de la formació 
ocupacional. 

D’altra banda, els empresaris lamenten 
una tradicional llacuna del nostre sistema 
educatiu: els idiomes; una assignatura 
pendent que perjudica les perspectives 
d’internacionalització de les empreses, 
ara que tots els afectats consideren que 
aquesta seria una via ineludible per 
garantir la recuperació en un futur 
proper. Més enllà de la convivència entre 
el català i el castellà, els empresaris 
reclamen l’extensió de l’aprenentatge a 
més llengües, per permetre la mobilitat 
dels treballadors a mercats nous, ja que la 
internacionalització d’una companyia 
requereix la internacionalització dels llocs 
de treball i de les funcions que ha de 
desenvolupar.

Conclusions

  Tan preocupant és la sobrequalificació d’un col·lectiu important de 
treballadors potencials, com l’elevat estoc de població jove sense prou 
formació.

  S’estén la demanda per tal que els líders polítics assoleixin un pacte per 
a una reforma del sistema educatiu que perduri i que blindi el tema 
davant dels debats electorals.

  Els empresaris reclamen una revisió profunda del sistema de beques i 
de la distribució geogràfica de les universitats, que han de respondre a 
les necessitats del sistema productiu.

  Una qualificació millor dels futurs treballadors depèn de l’èxit de la 
formació professional dual, en la qual les empreses han de tenir un 
paper destacat.



 

Principals polítiques educatives d’adaptació al món empresarial (màxim 3 mencions)

Permetre l’adquisició d’experiència en entorns 
de treball reals

29,8% 12,8% 21,3% 63,8%

Reforçar la vinculació de les universitats i dels 
centres de formació professional amb les empreses

19,1% 23,4% 21,3% 63,8%

Afavorir l’adquisició d’habilitats instrumentals necessàrias en el món 
laboral, com la capacidad de treballar en equip, l’orientació a la 

consecució, la iniciativa o la capacitat per prendre decisions
21,3% 19,1% 12,8% 53,2%

Desenvolupar les habilitats lingüístiques i de 
comunicació intercultural

6,4% 27,7% 12,8% 46,8%

Adequar les matèrias i els temaris a les necessitats del 
món laboral 17,0% 10,6% 8,5% 36,2%

Reformar el sistema de formació dels docents i els 
sistemes d’aprenentatge continuat

4,3%
4,3% 19,1% 27,7%

Total

Opinió sobre polítiques de formació 

2,1%
8,5% 57,4% 31,9%

Ns/Nc Totalment en desacord En desacord D’acord Totalment d’acord

La formació professional dual 
contribuirà a millorar les competències i 

l’ocupabilitat dels titulats

Les empreses haurien d’augmentar 
la seva inversió i participació 

en la formació del capital humà

Les empreses haurien d’augmentar 
la seva inversió i participació 

en la formació del capital humà

% D’acord/ Totalment d’acord

La formació professional 
dual contribuirà a millorar les 
competències i l’ocupabilitat 

dels titulats

29,8%55,3%8,5% 6,4%

Primera menció Segona menció Tercera menció

89,4%85,1%

Voleu informació addicional? 
Universitat i empresa
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Escenaris de futur  
per a Catalunya4
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Hi ha una qüestió que planeja en totes 
les converses i en pràcticament tots els 
temes tractats en aquest informe, el 
futur institucional de Catalunya i la 
futura evolució del procés sobiranista.

En una síntesi complexa, tenint en 
compte les múltiples implicacions de la 
qüestió plantejada, podem dir que els 
responsables de les grans empreses 
catalanes estan preocupats pel procés, 
però no ocupats a tenir una posició 
activa en el seu desenvolupament, i que, 
sobretot, fan una crida, gairebé 
desesperada, al diàleg entre totes les 
parts concernides.

En el pla estrictament econòmic hi ha un 
altre punt de coincidència: no admeten, 
ni com a hipòtesi de treball, una 
Catalunya independent fora de la Unió 
Europea. No creuen que arribi a produir-
se aquesta eventualitat, i tampoc no 
volen aventurar els efectes negatius que 
aquesta situació podria comportar per a 
l’economia catalana.

Respecte a la resta d’aspectes que es 
veuen afectats pel procés sobiranista hi 
ha diferents punts de vista i, fins i tot, 
algunes experiències particulars sobre 
la incidència que el procés té en el 
funcionament dels diferents sectors i 
dels seus negocis.

Per tal de reforçar la complexitat de 
l’anàlisi d’aquest capítol, hi ha alguns 
responsables de grans companyies que 
defensen que el seu col·lectiu no ha de 
participar encara ni ha de tenir una 
posició pública en aquest debat. Per ells, 
es tracta d’un afer polític i institucional, 
que no afecta la seva activitat, i 
qualsevol que sigui el desenllaç es 
convertirà en un condicionament més 

del mercat al qual s’hauran d’adaptar en 
cada moment. 

No obstant això, la majoria creuen que la 
marxa del procés els concerneix i 
defensen els pronunciaments que han 
fet fins ara les organitzacions 
empresarials i centres d’opinió 
econòmica. Respecte a això, consideren 
que en un futur proper, l’opinió del món 
econòmic català haurà d’ocupar el lloc 
que li correspon en el debat públic, 
tenint en compte la rellevància del 
col·lectiu, i demanen més informació per 
poder formar aquesta opinió.

Si comencem pel que ha passat fins ara, 
els presidents i consellers delegats 
asseguren que els passos que s’han fet en 
el debat sobre l’encaix institucional i 
territorial de Catalunya gairebé no han 
afectat ni les seves activitats ni els 
comptes de resultats. Fins i tot, sectors 
que han patit més intensament el rigor 
de la recessió, com el de la construcció, 
certifiquen que la caiguda de la licitació 
pública per part de totes les 
administracions ha estat un element 
central en el deteriorament dels seus 
balanços, molt més que els possibles 
efectes del desacord polític. Tot i això, 
algun admet, com a experiència aïllada, 
que “en algunes zones y en alguns casos, 
no ens reben precisament amb els braços 
oberts pel fet de ser catalans, al contrari 
del que passava fa uns anys”. Aquesta 
situació ha estat especialment rellevant 
per a algunes empreses, l’activitat i 
vendes de les quals depèn, en gran 
mesura, del mercat espanyol. 

Però la major part de les paraules i de les 
dades avalen l’opinió més estesa sobre 
que el procés encara no ha influït en 
l’activitat econòmica, malgrat que força 

Preocupats per l’absència de diàleg
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dels enquestats admeten que les 
relacions econòmiques amb la resta 
d’Espanya s’hi han començat a veure 
afectades. Les empreses no han canviat 
els seus projectes a causa de l’eventual 
incertesa respecte al desenllaç del 
procés, i les inversions estrangeres a 
Catalunya tampoc no s’han vist 
afectades per aquest fet, malgrat la 
dificultat per avaluar què hauria passat 
si el debat no existís. És més, un ampli 
nombre dels responsables consultats 
admet que no ha incorporat aquest 
factor a l’anàlisi de perspectives, ni ha 
elaborat plans de contingència per 
preparar o preveure els efectes del que 
pugui venir. El procés sobiranista és, per 
tant, una variable que encara no està 
present en les anàlisis econòmiques, 
però sobre la qual estan tots pendents 
per incorporar-la ràpidament als seus 
càlculs, encara que sigui només com a 
un nou marc institucional al qual 
s’hauran d’adaptar.

Aquesta absència del procés sobiranista 
de la realitat quotidiana de 
l’avantguarda de l’economia catalana, és 
deguda a la confiança general en què, 
tard o d’hora, hi haurà diàleg entre les 
parts implicades, entre el govern central 
i l’autonòmic, i s’obrirà camí una solució 
acordada i, per tant, no traumàtica. 
Aquesta opinió no pressuposa 
l’orientació que ha de tenir aquest pacte. 
Simplement es basa en l’objectiu d’evitar 
la confrontació i els perjudicis que 
comportaria un enfrontament entre els 
actors polítics de totes dues parts. 

Per tot això, el missatge central del món 
econòmic català als responsables polítics 
és una petició reiterada per tal que 
s’asseguin a parlar i a negociar. Per als 
presidents i consellers delegats, el nivell 
d’exigència envers els responsables 
polítics, en aquests moments, és molt 
elevat, tant com la complexitat que ha 
adquirit el tema. Però aquestes 
dificultats només serveixen per fer 
créixer la demanda de consens i de 
diàleg als polítics per part del món 

empresarials. Com reflecteix algun dels 
actors d’aquest informe, “si passa alguna 
cosa, si s’ha de fer res, que es faci bé i 
amb acord”.

D’acord amb això, a aquesta petició de 
diàleg s’uneix la de celeritat a l’hora 
d’emprendre aquest camí, ja que la 
prolongació del problema no contribueix 
a trobar la solució o a reduir la distància 
que separa les diferents postures de les 
forces polítiques. A més, la incertesa que 
s’ha estès per manca de moviment dels 
responsables institucionals és un marc 
negatiu que s’agreuja a mesura que es 
dilata un possible desenllaç del procés, 
especialment per a les empreses 
cotitzades. 

Com ja hem dit, els empresaris catalans 
també demanen més informació sobre la 
situació del procés i sobre les 
conseqüències que podrien tenir els 
hipotètics escenaris institucionals de 
Catalunya, en el futur. Per això, aquestes 
dades són bàsiques per formar una 
opinió i per tal que es pugui avançar cap 
a una solució satisfactòria. Alguns 
empresaris concentren aquesta petició 
en què s’elabori un “business plan per a 
Catalunya SA”, que de recollir totes les 
variables possibles i les seves 
conseqüències, una planificació 
estratègica que informi la societat sobre 
els diferents escenaris futurs d’aquest 
procés polític.

Entre aquests escenaris, el que té 
unanimitat és el rebuig a la sortida de la 
Unió Europea per part de la hipotètica 
Catalunya independent. També hi ha 
una àmplia majoria dels enquestats en el 
procés d’elaboració d’aquest informe que 
s’oposa a la separació unilateral de 
l’Estat. Els empresaris defineixen 
l’eventual exclusió de la UE amb 
paraules contundents com desastre, 
drama o catàstrofe, per la qual cosa 
aquest càlcul polític es revela com un 
factor fonamental a l’hora d’analitzar les 
futures conseqüències d’aquest procés. 
Ningú vol contemplar-lo, però els càlculs 
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sobre els efectes i durada són variats, tal 
com exposarem més endavant.

Fins aquí les coincidències que tenen 
més a veure amb a les formes que amb el 
fons, i més amb el present que amb el 
futur. Perquè sobre la resta d’aspectes de 
l’evolució sobiranista existeix una gran 
diversitat d’opinions entre els màxims 
mandataris de les grans empreses 
catalanes. Aquestes són les preguntes i 
el ventall de respostes: 

Les empreses contemplen plans 
alternatius per afrontar els 
canvis en el marc institucional 
en què desenvolupen les seves 
activitats?

El ventall de respostes va des d’una 
posició majoritària que assegura que 
encara no ha incorporat el procés 
sobiranista a la planificació dels seus 
negocis, fins als que admeten que 
contemplen, fins i tot, el trasllat de les 
activitats fora de Catalunya si es consuma 
la separació d’Espanya, encara que 
aquesta és una idea clarament 

minoritària. Entre els primers, abunda la 
idea que les seves companyies s’hauran 
d’adaptar al marc institucional que en 
resulti, sigui quin sigui, com un element 
més de les seves anàlisis. En aquest 
context, es mostren més preocupats pel 
fet de continuar en el marc europeu o per 
l’eficiència de les administracions que per 
les circumstàncies polítiques que es 
produeixin.

En l’altre extrem se situen empreses que 
depenen més dels mercats financers 
globals, i que tenen gran part de 
l’activitat fora de Catalunya. Encara que 
de moment. el cost del finançament no ha 
incorporat el procés polític als seus 
càlculs, resten atents per si arriba aquesta 
eventualitat i a tots els riscos associats a 
un canvi en l’status quo actual.

Quins serien els efectes d’una 
eventual independència en 
l’economia catalana? I en 
l’espanyola?

Novament, tots els executius diferencien 
les seves respostes en funció de com es 



 Escenaris de futur per a Catalunya     37

unanimitat total a desitjar que aquest no 
sigui el final del procés, i és un argument 
més per exigir-ne el consens. No obstant 
això, alguns presidents i consellers 
delegats confien que les conseqüències 
negatives que comportaria l’eventual 
exclusió de la UE faria reconsiderar 
aquesta opció a la institució comunitària 
i als governs afectats. I que en qualsevol 
cas, aquesta exclusió seria temporal i 
amb condicions transitòries que 
n’alleugerien l’impacte. 

 D’altra banda, un altre grup considera 
que la sortida del selecte grup europeu 
seria automàtica en cas de desacord, i 
vaticinen que aquest fet comportaria un 
aïllament no desitjat i no desitjable, el 
final del qual dependria de la voluntat 
del Govern d’Espanya de facilitar 
l’admissió, a la UE, de l’hipotètic nou 
estat.

És viable l’economia catalana 
fora de la Unió Europea?

Un cop més, la resposta a aquesta 
pregunta varia en funció del grau de 
consens que s’assoleixi entre el govern 
espanyol i el català. El pacte, en opinió 
d’alguns dels consultats, faria possibles 
condicions no traumàtiques i períodes 
transitoris per evitar perjudicis 
irrecuperables en ambdues bandes. 

Per uns altres, la viabilitat d’una 
economia catalana exclosa de la Unió 
seria complicada, especialment en els 
primers moments. Per una banda, el 
factor frontera afectaria la circulació de 
productes i de capital. En segon lloc, un 
canvi tan radical en la situació 
institucional i administrativa foragitaria 
inversions exteriors que buscarien altres 
llocs més estables i amb un marc 
d’actuació més ampli. I l’impacte 
financer no seria menys important, ja 
que els fluxos monetaris i de crèdit es 
focalitzarien en països veïns que 
compten amb la garantia d’un sistema 
de bancs centrals. Es tracta de tres 
dificultats que afegirien un llast 

produeixi el desenllaç del procés, si de 
manera pactada entre les parts o amb 
enfrontament. I, sobretot, segons que un 
o altre camí permeti la continuïtat de 
Catalunya a la Unió Europea o bé en 
comporti la sortida. També demanen 
més informació sobre el procés per tal 
d’elaborar aquestes anàlisis, però els 
més pessimistes consideren que 
l’eventual independència suposaria un 
cop fort per a les economies tant 
catalana com espanyola durant un 
període de temps llarg. Per això confien 
que no s’arribi al final d’aquest procés 
sense diàleg i sense acord, perquè si no, 
s’amplificarien les conseqüències 
negatives per a ambdues parts.

En aquest context, Espanya perdria un 
“parent ric”, com assegura un dels 
participants, amb un pes important en el 
PIB, en l’activitat internacional i en 
sectors tan destacats com la indústria o 
el turisme. A més, sense l’aportació d’un 
territori tan important, Espanya tindria 
més dificultats per fer front a 
l’endeutament acumulat. I Catalunya 
podria veure disminuir l’accés al 
finançament i als mercats exteriors, les 
inversions estratègiques i el pes en el 
tauler econòmic mundial. A més, la seva 
condició de porta d’entrada al mercat 
ibèric es veuria més afectada com més 
gran fos el desacord entre les dues parts, 
com passaria en tots els aspectes 
enunciats. 

Aquells que discrepen d’aquesta visió 
negativa recalquen que seria més 
important el marc competitiu que 
pogués desenvolupar un hipotètic estat 
català independent i l’encaix en els 
mercats globals, que l’estructura política 
que en resultés del procés.

La independència de Catalunya 
comportaria la sortida de la Unió 
Europea?

“No m’ho puc ni imaginar”, és la frase 
contundent d’un dels responsables 
empresarials consultats. Hi ha 
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important als balanços i a les activitats 
de tota l’economia catalana.

Fins a quin punt es veurien 
afectades les relacions amb la 
resta de l’estat per una eventual 
independència?

Fins i tot en el cas d’una solució pactada, 
cap dels empresaris consultats ha reduït la 
incidència que la independència tindria en 
les relacions econòmiques exteriors de 
Catalunya, encara que com en les 
qüestions anteriors, varia la rellevància 
que podria tenir en funció dels eventuals 
pactes que es poguessin assolir. Un dels 
consellers delegats recorda el cas de la 
separació de Txèquia i Eslovàquia, que van 
veure com es reduïa el seu comerç 
bilateral entre un 60 i un 70 per cent, 
malgrat que el desenllaç es va produir 
amb consens. Aquest és, a parer seu, un 
exemple de què tothom hi perdrà.

En el decurs de les converses per a 
l’elaboració d’aquest informe, també 

s’ha remarcat que l’hipotètic tancament 
de Catalunya com a via d’entrada de 
productes i projectes internacionals 
perjudicaria les economies de tots els 
implicats. Com és evident, com més gran 
és el grau d’una empresa del mercat 
espanyol, també és més gran el 
pessimisme que traspuen els seus 
responsables respecte a les 
conseqüències de l’eventual 
independència de Catalunya. 

Com podem comprovar, malgrat les 
diferencies d’opinió, totes les respostes 
traspuen els elements que posen títol a 
aquest capítol: la preocupació per la 
marxa del procés, la seva incidència en 
l’activitat econòmica, i la petició de 
diàleg entre els actors d’aquest procés 
com a única manera d’evitar un xoc de 
trens que seria, per ell mateix i per les 
conseqüències que comportaria per a 
tots, un greu accidents de conseqüències 
imprevisibles. Prefereixen pensar, com 
diu un d’ells, que “estem abocats a 
entendre’ns”.

Conclusions

  Els empresaris catalans estan preocupats per la marxa del procés 
sobiranista i demanen diàleg a les parts implicades.

  Cap dels participats no vol contemplar la hipòtesi d’una Catalunya fora 
de la Unió Europea.

  La majoria pensa que el procés encara no ha afectat projectes 
d’inversió, encara que sí que ho ha fet en algun cas a les relacions 
econòmiques amb la resta d’Espanya. 

  La queixa per manca d’informació sobre les eventuals conseqüències 
del projecte és una constant entre els entrevistats.
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Opinió sobre el desenllaç que hauria de tenir el procés sobiranista

Començar un procés 
de reforma de la 

Constitució que permeti 
donar respostes a les 
peticions plantejades

Reforçar el finançament 
autonòmic i altres 

qüestions que planteja 
el Govern de la 

Generalitat

La independència de 
Catalunya

Convocatòria del 
referèndum que planteja el 
Govern de la Generalitat

Un diàleg entre el 
Govern d’Espanya i 
el de Catalunya que 

busqui un acord entre 
ambdues postures

Importància de la pertinença a la Unió Europea per tal que el procés sobiranista tingui el suport dels catalans

La pertinença o no a la UE i a l’euro serà un 
factor decisiu en el suport dels catalans al 

procés sobiranista
8,7% 15,2% 39,1% 37,0%

% D’acord/ Totalmentd’acord

La pertinença o no a la UE i a l’euro 
serà un factor decisiu en el suport dels 

catalans al procés sobiranista

Totalment en desacordNs/Nc En desacord D’acord Totalment d’acord

26,7% 31,1%

4,4%
15,6% 22,2%

76,1%
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Voleu informació addicional? 
El desenllaç del procés



 

Impacte del procés sobiranista en l’economia de Catalunya i en 
les futures inversions empresarials

Efecte del debat sobiranista sobre les relacions econòmiques i 
empresarials entre Catalunya i la resta d’Espanya

Molt negatiu Molt negatiu

Negatiu Negatiu

Cap Cap

Positiu Positiu

2,2%
19,6%

30,4%

47,8%

6,5%
15,2%

47,8%

30,4%

Voleu informació addicional? 
El desenllaç del procés

40     Temes candents de l’economia catalana



 Título del capítulo     41

Turisme sostenible5
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L’exemplaritat del sector turístic abasta, 
també, el comportament de la indústria, 
que arriba a causar enveja entre els 
responsables d’altres sectors. Per ells, 
hotels i altres establiments han 
consolidat una oferta de qualitat, amb 
una indústria competitiva que ha invertit 
per millorar l’atractiu. A més, les 
infraestructures de comunicació també 
han millorat i han donat suport a 
l’expansió del sector, alhora que els 
serveis oferts als turistes han millorat la 
qualitat, tant pel que fa a gastronomia 
com a cultura o descans, per citar-ne 
alguns exemples. Els avenços en aquests 
àmbits també han beneficiat d’altres 
segments d’activitats, als quals la millora 
els ha arribat per proximitat o per 
capil·laritat, com el turisme d’interior, les 
estacions d’esquí o les rutes temàtiques. 
Paradoxalment, malgrat aquesta bona 
opinió generalitzada, els empresaris 
turístics demanen més reconeixement al 
seu paper i a l’aportació que fan al 
conjunt de l’economia. 

La bona posició de partida s’ha unit a la 
gran flexibilitat del sector per fer front 
als efectes de la recessió sobre el negoci. 
D’una banda, s’ha promocionat l’oferta 
turística catalana en nous mercats 
emergents, que vivien una millor 
situació econòmica. És el cas de Rússia o 
d’alguns països d’Àsia. Però el sector 
també ha adaptat ràpidament els preus 
fent ús dels marges de què disposava. 
Una oferta molt lligada al preu és un 
dels riscos que corren alguns empresaris 
a l’hora de considerar la supervivència 
d’una part de l’oferta de baixa qualitat i 
escàs valor afegit. 

Els qui coneixen millor el sector alerten 
sobre la proliferació dels anomenats 
apartaments turístics en situació 

L’arribada de turistes a Cataluña es 
dispara. L’aeroport de Barcelona 
incrementa passatgers cada mes. 
L’ocupació hotelera en les últimes 
campanyes torna als nivells anteriors a la 
recessió. El port de Barcelona bat rècords 
de creuers. La Costa Brava amplia l’oferta. 
Barcelona escala posicions en el llistat de 
ciutats més demanades pels estrangers.

Aquests són només alguns dels titulars 
els últims mesos, que reflecteixen 
perfectament un cas d’èxit, el del sector 
turístic català, que s’ha convertit en un 
motor econòmic i que incrementa, any 
rere any, la seva aportació a l’activitat 
econòmica de Catalunya i d’Espanya. És 
per això que els presidents i consellers 
delegats que ens han ofert les seves 
opinions per a aquest informe han 
d’entrar en el detall per assenyalar 
problemes del sector, encara que les 
receptes per consolidar l’èxit i garantir la 
bona situació són molt variades. 

La primera característica que destaquen 
és la coexistència d’un model dual 
d’atracció turística. D’una banda, el 
turisme de sol i platja, amb la Costa 
Brava com a referent. I d’altra banda, la 
ciutat de Barcelona, amb una marca 
molt valuosa construïda en les últimes 
dècades i sense risc d’esgotament pel 
que fa al seu atractiu.

En tots dos casos, els executius 
assenyalen que el lideratge de Catalunya 
s’estén a tots els segments de viatgers i a 
tots els nivells de renda, des del low cost 
fins al turista de luxe amb un alt poder 
adquisitiu. La proximitat amb la frontera 
francesa i amb la resta del continent és 
un altre factor important d’obertura i 
accessibilitat cap a d’altres mercats 
emissors de turistes.

Que l’èxit no aturi les reformes
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d’alegal·litat, que han proliferat 
especialment a Barcelona, i que s’han 
convertit en un fenomen únic a Europa 
pel seu volum. Els empresaris turístics 
consideren que aquests apartaments han 
d’estar subjectes a la mateixa normativa 
que tot el sector, ja que d’una altra 
manera desequilibren la relació 
econòmica i, també, el veïnat de les 
comunitats on se situen.

I pel que fa a factors més o menys 
estructurals, els responsables de grans 
companyies esmenten la inestabilitat i 
les dificultats per les quals travessen 
altres països potencials competidors de 
Catalunya, sobretot al Mediterrani, un 
avantatge que es perllongarà en el temps 
com més triguin a millorar les 
infraestructures o els conflictes interns 
que els afecten en onades gairebé 
successives. En aquests moments, l’únic 
núvol negre que hi ha a l’horitzó és la 
situació del mercat rus i d’altres països 
del seu àmbit d’influència, amb 
inestabilitat política en algun d’ells i la 
devaluació del ruble com a factor de risc, 
encara que la majoria confia que sigui 
una situació transitòria, però que no han 
de perdre de vista per la rellevància que 
han adquirit els viatgers d’aquests països 
en la indústria turística catalana. 

Sobre les bases consolidades que hem 
comentat, l’objectiu comú és fer que 
aquesta posició de lideratge de 
Catalunya en el turisme mundial sigui 
sostenible, per la qual cosa, els 
presidents i consellers delegats 
consultats consideren que hi ha 
garanties gràcies a la competitivitat 
assolida en els darrers anys. La primera 
recomanació és diversificar l’oferta per 
atendre tots els segments de viatgers. Hi 
ha una petició generalitzada: elevar el 
nivell adquisitiu de les persones que 
arriben a Catalunya com a turistes, i que 
això cal fer-ho millorant l’oferta per a 
col·lectius com el viatger cultural o 
espiritual, o les rutes combinades de 
platja i interior. Aquestes serien 
solucions al principal problema que es 
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detecta en l’oferta turística catalana, 
l’extensió d’un turisme low cost, que 
arriba atret per una àmplia oferta d’oci a 
preus baixos, que no es correspon amb la 
imatge que es vol donar a l’exterior.

També remarquen la necessitat 
d’incrementar els esforços per atraure 
més turisme comercial i aconseguir que 
les visites siguin reiterades. Per això, el 
més important és millorar els programes 
de fidelització i la difusió d’experiències 
entre viatgers potencials d’aquest tipus 
de turistes. En aquest àmbit, suscita un 
reconeixement general l’atracció que 
representa el Passeig de Gràcia de 
Barcelona, on es concentren dos terços 
de les compres que realitzen els 
extracomunitaris en tota la ciutat, i 
representa més d’un quart de totes les 
adquisicions que es fan a Espanya. Les 
millores introduïdes a la zona i la seva 
oferta comercial, juntament amb la forta 
promoció que s’ha fet en altres països, 
expliquen aquest èxit i marquen, també, 
el camí per a d’altres àrees. 

Una altra de les recomanacions 
exposades pels grans empresaris 
catalans per al sector turístic és 
aprofundir en la millora de les rutes 
aèries i marítimes que arriben a 
Catalunya. Al fil dels importants avenços 
assolits per l’aeroport del Prat en els 
darrers anys, consideren que s’han de 
doblar els esforços per obrir vies de 
transport cap a mercats imprescindibles 

en els fluxos mundials de turistes, 
especialment el xinès, on la posició de 
Catalunya encara és limitada i menor 
que la d’altres països amb menys 
rellevància en el mercat mundial. I 
consideren, també, que en els mercats ja 
consolidats cal augmentar la demanda 
per cobrir una oferta hotelera cada cop 
més àmplia.

Es tracta de línies d’actuació per 
consolidar tant la marca turística 
‘Barcelona’ com l’oferta de platja a les 
costes de Catalunya. En el primer cas, hi 
ha unanimitat a considerar que la 
capital catalana pot continuar 
beneficiant-se de la seva posició de 
privilegi en el mercat europeu i mundial. 
“Barcelona està de moda i cap indicador 
reflecteix que això pugui canviar, si no 
és per millorar”, assegura un empresari 
hoteler. I la recepta és clara: continuar 
com fins ara amb una promoció àmplia i 
amb la millora de serveis que s’ofereixen 
als visitants.

En el cas del turisme de platja, els 
executius consultats tampoc no aprecien 
més riscos en un futur proper, encara 
que aquí la necessitat de diversificar 
l’oferta i de crear nous atractius és més 
gran degut a la competència creixent en 
altres zones d’Espanya i del Mediterrani. 
És a dir, cal seguir el mateix rumb per 
tal que el futur del sector turístic català 
continuï clar i optimista.
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Gran part de l’èxit del sector 
turístic català es basa en la 
col·laboració de la iniciativa 
privada amb els poders 
públics, en diferents àmbits. 
Els màxims responsables de 
les grans empreses 
expliquen, gairebé amb 
orgull i enveja, l’exemple de 
Rússia, on els empresaris del 
sector van arribar a finançar 
personal format per agilitzar 
la tramitació de visats de 
viatgers que volien venir a 
Catalunya. Els consolats 
espanyols allà van convertir 
aquella col·laboració en una 
major facilitat burocràtica 
per als ciutadans russos. Una 

experiència que, en part, 
explica l’espectacular 
augment de turistes russos  
en l’últim any i mig, i que  
ara es vol exportar també a 
altres països emergents com 
la Xina.

En l’obertura cap a Rússia, 
però també cap a d’altres 
mercats, s’ha experimentat 
cooperació entre dos àmbits a 
l’aeroport de Barcelona. 
Empresaris de turisme, 
institucions locals i autoritats 
aeroportuàries es va ajuntar 
en un comitè de rutes propi, 
que ha consolidat El Prat i ha 
permès augmentar els llocs 

de procedència i la 
freqüència dels vols. Una 
cosa semblant ha passat amb 
el port i l’increment 
creueristes de què gaudeix la 
ciutat. La coordinació amb les 
institucions, les companyies 
de creuers i altres sectors 
locals han millorat l’oferta a 
aquests viatgers i han 
disparat el nombre de 
vaixells grans que han fet, de 
Barcelona, una de les seves 
destinacions preferents del 
Mediterrani. Són exemples 
d’èxit que s’han de seguir 
amb la col·laboració de tots.

Exemples de col·laboració 
público-privada

Conclusions

  La marca turística Barcelona és un èxit que ja dura dècades i que no mostra 
símptomes d’esgotament.

  El sector ha demostrat flexibilitat i capacitat inversora per guanyar 
competitivitat. 

  El principal repte que s’assenyala és l’elevació del poder de compra dels visitants 
per tal de fugir del turisme de low cost.

  La col·laboració entre les empreses i les administracions, en l’obertura de nous 
mercats emissors de visitants, ha obtingut bons resultats.



 

Segments turístics que constitueixen avantatges competitius a Catalunya

74,5%Barcelona

10,6%Turisme de luxe

55,3%Turisme de creuers

6,4%Turisme de salut i benestar

42,6%Turisme de sol i platja

0,0%Turisme rural

25,5%Turisme cultural

0,0%Turisme actiu

19,1%Turisme enològic-gastronòmic

59,6%Turisme de reunions i congressos

6,4%Turisme de golf

Voleu informació addicional? 
El plus, la marca Barcelona

46     Temes candents de l’economia catalana



 Título del capítulo     47

Fiscalitat i activitat 
empresarial6
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l’atracció cap a Catalunya de personal 
directiu i executiu de qualitat, ja que els 
costos fiscals a què han de fer front són 
superiors als d’altres centres 
internacionals. 

De la mateixa manera, els empresaris 
catalans consideren que la proliferació 
de normes tributàries acumulades en els 
últims anys, sovint amb interpretacions 
complicades o contradictòries, no és, 
precisament, un incentiu. A més de la 
complexitat que han introduït en el 
sistema, aquest allau de regles noves ha 
complicat la gestió empresarial i n’ha 
elevat els costos, tot agreujant la càrrega 
a les companyies. 

Tot i això, aquesta elevada capacitat 
legislativa no es tradueix en millores en 
la recaptació, per la qual cosa la gestió ha 
de millorar encara molts aspectes com 
l’ampliació de les bases de cotització i 
dels capitals gravats. I sobretot, hi ha una 
preocupació unànime: l’elevat nivell de 
frau fiscal i d’economia submergida. Els 
responsables de grans empreses 
demanen una ofensiva contra els 
defraudadors, no només per una qüestió 
de justícia fiscal, sinó també pel gran 
augment d’ingressos que aportaria a les 
arques públiques, i que representaria 
més marge per a rebaixes tributàries.

En definitiva, un cop assenyalades les 
carències d’un sistema fiscal poc eficient, 
amb tipus impositius molt alts, amb poca 
capacitat recaptatòria i amb grans borses 
de frau, els presidents i consellers 
delegats consultats consideren que ha 
arribat el moment d’emprendre una 
profunda reforma del sistema fiscal a 
Catalunya i a Espanya. El punt de partida 
de les converses amb els participants en 
aquest estudi ha estat el contingut del 

Ara que el Govern ha donat el tret de 
sortida a una reforma fiscal, les peticions 
dels empresaris en aquest àmbit es 
multipliquen. Sobretot perquè creuen 
que el major marge que proporciona la 
millora de l’economia i, en conseqüència 
de la capacitat de recaptació, s’ha 
d’aprofitar per orientar els impostos als 
objectius principals del sistema 
productiu. 

En síntesi, respecte a la situació actual, 
els presidents i consellers delegats de les 
grans empreses catalanes lamenten 
l’excessiva pressió fiscal com a 
conseqüència de les mesures adoptades, 
en els últims anys, per corregir els 
elevats desequilibris de les finances 
públiques, especialment a Catalunya, on 
l’increment d’impostos i la creació de 
taxes noves han assolit nivells rècord. I 
respecte al futur, consideren que ha 
arribat l’hora d’una reforma en 
profunditat del sistema tributari, que 
simplifiqui les diferents figures i 
característiques, que recuperi la 
seguretat jurídica que s’ha perdut, i que 
redueixi la càrrega fiscal, 
fonamentalment d’empreses i classes 
mitjanes. 

Però abans d’entrar en els canvis que 
s’han d’abordar, els empresaris 
comparteixen els efectes negatius que la 
situació actual representa per a la 
recuperació econòmica. El primer és la 
major càrrega fiscal de Catalunya davant 
d’altres territoris, especialment aquells 
que competeixen més directament en els 
sectors industrial i de serveis, com 
Madrid i el País Basc. A parer d’ells, 
aquest llast sí que pot influir en decisions 
empresarials, sobretot pel que fa a 
projectes més importants de major 
volum econòmic. També pot afectar 

Reforma orientada a les 
prioritats de l’economia
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conegut com a Informe Lagares, 
document que va elaborar la Comissió 
d’Experts per a la Reforma del Sistema 
Tributari Español, per encàrrec del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, el qual va ser lliurat el passat 
mes de febrer i que ha servit de base per 
a l’avantprojecte de reforma recentment 
presentat per l’Executiu.

En una consideració general sobre 
l’esmentat informe, els responsables de 
les empreses en valoren la qualitat 
tècnica, l’amplitud del treball i l’abast 
global. En general, també coincideixen 
en la proposta de reduir la tributació de 
les rendes i de societats, compensades 
amb pujades de la imposició indirecta. 
En canvi, troben a faltar més propostes 
de simplificació del sistema i consideren 
que li falta una visió més possibilista 
respecte a les mesures que proposa. 
Aquestes dues línies bàsiques no han 
estat incloses a l’avantprojecte que el 
Govern ha sotmès a discussió.

En aquest sentit, la principal preocupació 
dels responsables corporatius és la 
translació final d’aquestes propostes a la 
presa de decisions dels diferents governs 
i de quina manera seran reflectits en una 
futura legislació. A més del moment 
polític, la proximitat de l’inici d’un nou 
cicle electoral pot condicionar 
decisivament el contingut global de la 
reforma que finalment s’emprengui. És a 
dir, tenen por que, un cop més, el treball 
tècnic acabi en un calaix i que les 
mesures que s’aprovin siguin, novament, 
parcials i de curt abast, tot malbaratant 
una oportunitat en un moment 
especialment decisiu per posar les bases 
d’un nou model de creixement econòmic. 

Malgrat aquestes prevencions, els grans 
empresaris catalans aprofiten 
l’oportunitat per expressar les peticions 
en el marc de la reforma que s’aprovarà 
properament. El primer consens 
generalitzat el trobem a l’entorn de les 
rebaixes fiscals que es defensen i que 
abasten l’IRPF, per impulsar el consum 

de les rendes salarials mitjanes; l’impost 
de societats, per equiparar-lo al nivell 
dels països del nostre entorn i millorar, 
així, la competitivitat de les empreses, i 
la recuperació, en general, dels nivells 
impositius previs a la recessió en tots els 
tributs, a mesura que la consolidació 
pressupostària de les administracions ho 
permeti. 

En la línia del que apunta l’Informe 
Lagares, els responsables consultats 
consideren que aquestes reduccions en la 
imposició directa poden ser 
compensades amb increments en els 
nivells dels tributs indirectes, és a dir, 
reduir la tributació dels ingressos i elevar 
la del consum. Una mesura que també 
comportaria una major simplicitat del 
sistema i una menor incertesa 
reguladora, ja que els impostos més 
senzills i fàcils de gestionar i 
d’inspeccionar tindrien més pes en el 
sistema tributari espanyol. En aquest 
sentit, cal esmentar, especialment, la 
reiterada petició tradicional del món 
empresarial respecte a la reducció de les 
cotitzacions socials per fomentar 
l’ocupació.

Alguns altres aspectes d’aquest llistat de 
mesures que, segons ells, hauria 
d’incloure la reforma fiscal, actualment 
en tramitació, són més discutibles i 
discutits, sobretot pel que fa a la 
magnitud. En la línia ja esmentada de 
simplificar el sistema, els empresaris 
defensen l’eliminació de deduccions i de 
règims especials. Però hi ha 
discrepàncies a l’hora de concretar 
quines àrees haurien de ser les afectades 
per aquesta mesura, sobretot quan afecta 
als sectors en què les empreses 
concernides desenvolupen la seva 
activitat. Per exemple, molts participants 
defensen l’eliminació de les deduccions 
per compra d’habitatge, mentre que 
d’altres creuen que la reducció de l’estoc 
immobiliari i la recuperació del sector de 
la construcció necessiten que es 
mantinguin aquests incentius. Alguns 
demanen que desapareguin els règims 
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d’estimació pels quals tributen un gran 
nombre de professionals, però d’altres 
consideren que seria un cop molt fort per 
a un col·lectiu nombrós de petits i 
mitjans empresaris, aquesta proposta 
també compta amb detractors a causa 
del fort impacte recaptatori que tindria 
sobre els ingressos ja deteriorats del 
sistema de Seguretat Social.

En tot cas, els executius reclamen visió 
política, i a llarg termini, a l’hora de 
dissenyar tots aquests aspectes, 
prioritzant que les despeses fiscals es 
limitin i orientin a les mesures i sectors 
que es considerin bàsics per impulsar un 
creixement sa i prolongat. Per això 
consideren que la reforma ha de contenir 
mesures transitòries per tal que, en una 
primera fase, reforci la recuperació i 
afavoreixi la creació d’ocupació tot 
actuant, especialment, sobre activitats 
generadores de llocs de treball, entre les 
quals alguns participants assenyalen 
l’automoció o els serveis socials i 
sanitaris.

Pel que fa als incentius o ajuts fiscals 
permanents, hi ha una àmplia 
coincidència en què han de prevaldre 
aspectes com la investigació i la 
innovació, la reinversió de beneficis, la 
formació (amb prioritat per a la formació 
professional), i la internacionalització. 
Com ja hem dit, aquests són els aspectes 

que els empresaris consideren que el 
sistema fiscal hauria de subvencionar per 
aconseguir un nou model de creixement 
econòmic.

Una altra línia de la reforma que 
recomanen els experts és el foment de 
l’estalvi a llarg termini, com una de les 
grans necessitats d’una societat 
creixement envellida, a causa dels 
efectes que aquest canvis provoquen i 
provocaran en la piràmide de població 
respecte a la sostenibilitat del sistema 
públic de pensions.

Pel que fa a altres impostos, els 
presidents i consellers delegats 
qüestionen l’existència de l’impost de 
patrimoni, per la càrrega que representa 
per a les classes mitjanes, i lamenten els 
elevats i diferents tipus impositius als 
quals han arribat els tributs de 
successions i donacions. Catalunya 
compta, després de les darreres pujades, 
amb nivells més elevats que la majoria de 
les comunitats autònomes, fet que, en 
opinió d’alguns, ha provocat que 
contribuents amb elevats nivells de 
renda s’hagin domiciliat en altres 
territoris, amb la corresponent pèrdua de 
riquesa.

Aquest repàs a les peticions dels 
empresaris sobre les diferents figures 
tributàries s’acaba amb les taxes, sobre 
les quals consideren que hi ha marge per 
actuar, en la línia del que han fet altres 
països en els últims anys. Les persones 
consultades creuen que hi ha marge per 
apujar-les, ja que en aquest moment 
representen menys de la meitat de la 
mitjana de la Unió Europea. A més, 
consideren que tenen un important 
component de racionalització dels 
serveis públics, de modulació de la 
demanda i d’augment de la 
responsabilitat per part dels usuaris. 

Fins aquí un llistat de peticions i idees 
per a la futura reforma fiscal que, com 
podeu comprovar, hauria de ser àmplia, 
completa i ambiciosa.
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Les consideracions dels 
responsables de grans 
empreses catalanes sobre el 
sistema fiscal arriben també 
a l’organització de 
l’administració tributària. 
Tots consideren urgent 
racionalitzar l’enorme 
quantitat de normes, 
sentències i interpretacions 
acumulades en els últims 
anys. A més de l’augment de 
costos que representa per als 
contribuents seguir aquest 

espès bosc jurídic, la situació 
ha fet créixer, també, els 
contenciosos als tribunals i, 
en conseqüència, els deutes 
acumulats. Amb una altre 
efecte afegit: la incertesa 
sobre la comptabilitat 
financera de les empreses 
afectades, ja que molts 
d’aquests litigis duren anys.

Per contribuir a solucionar 
aquest problema, les 
demandes també inclouen 

més personal per a la 
inspecció fiscal i per als 
tribunals especialitzats; i es 
tracta de l’única petició dels 
empresaris fiscals per 
augmentar l’ocupació 
pública. Amb aquests nous 
efectius i una simplificació 
legislativa es podria reduir 
gran part de la incertesa que 
pateixen actualment les 
companyies i, alhora, el frau 
fiscal, amb el conseqüent 
augment de la recaptació .

Més inspectors i més seguretat

Conclusions

  Els empresaris demanen una reducció ràpida de la pressió fiscal a 
Catalunya, situada per sobre de la d’altres comunitats autònomes, en 
els últims anys.

  És el moment d’una reforma en profunditat del sistema tributari, que el 
simplifiqui, que recuperi la seguretat jurídica que s’ha perdut, i que 
redueixi la càrrega fiscal de les empreses i de les classes mitjanes. 

  Tal com proposa l’Informe Lagares, les rebaixes fiscals es poden 
compensar amb increments en la imposició indirecta.

  La lluita contra el frau fiscal i contra l’economia submergida haurien de 
ser una prioritat per justícia social i per augmentar la recaptació.



 

Opinió sobre els temes de política econòmica en l’activitat econòmica de Catalunya

El nivell d’impostos propis a Catalunya, 
locals i autonòmiccs, és un fre per a l’activitat 

emprenededora i empresarial

El nivell d’impostos propis a Catalunya, 
locals i autonòmiccs, és un fre per a l’activitat 

emprenededora i empresarial

Totalment en desacordNs/Nc En desacord D’acord Totalment d’acord

4,3% 34,0% 61,7%

% D’acord/Totalment d’acord

95,7%

Voleu informació addicional? 
La càrrega fiscal
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Infraestructures competitives7
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Com no podia ser d’altra manera, hi ha 
discrepàncies respecte al retard amb el 
qual s’han dut a terme algunes d’aquestes 
obres, o crítiques a la manera en què 
finalment s’han acabat. També 
s’expressen alternatives a les prioritats 
que els diferents governs han aplicat en 
aquest camp, especialment quan va 
arribar la recessió i els fons van ser 
escassos. Però sembla que hi ha un ampli 
consens envers l’opinió que Catalunya 
compta amb una xarxa de transport de 
qualitat, a l’alçada dels seus competidors i 
que constitueix una bona base per a 
l’activitat econòmica. 

Però més que l’anàlisi del que ja s’ha fet, 
els empresaris dediquen el temps a 
enumerar allò que encara queda per fer i 
que és molt, malgrat el que ja s’ha 
aconseguit. En el primer lloc indiscutible 
d’aquest llistat de peticions està el 
Corredor del Mediterrani i les seves 
connexions intermodals. Els polítics i les 
administracions de tots colors s’han vist 
obligades a fer seu aquest projecte, 
davant el protagonisme que van assolir 
els responsables de les empreses 
catalanes en reivindicar-lo. Per tant, és 
lògic que ocupi un lloc central en les 
seves opinions en aquest capítol.

Moltes empreses concentren una part 
important de les seves vendes en l’arc que 
conforma aquest corredor, però el veuen 
també com una porta de sortida cap a 
altres mercats internacionals, amb estalvi 
de temps i de costos. Dit d’una altra 
manera, la manca de culminació de les 
connexions que representa el Corredor 
del Mediterrani és vista com una 
successió de colls d’ampolla que 
impedeixen un major desenvolupament 
de les seves activitats. Dos terços de les 

Els grans empresaris catalans consideren 
decisives les infraestructures i el seu 
desenvolupament a l’hora de prendre 
decisions estratègiques respecte a les 
seves empreses, com l’emplaçament, els 
nous projectes d’inversió o l’entrada en 
nous mercats. Per això són especialment 
exigents respecte a l’estat i a les 
necessitats de les infraestructures de 
transport, de comunicacions o d’energia. 
En els dos primers casos, gairebé tots els 
participants valoren els avenços 
realitzats en les darrers anys en 
carreteres, ferrocarrils, ports o aeroports, 
i en les xarxes de comunicació. Però es 
mostren molt crítics respecte al sistema 
elèctric i les corresponents dotacions de 
distribució i subministrament.

Començant per les connexions de 
transport, els presidents i consellers 
delegats admeten que la construcció 
d’infraestructures viàries ha permès la 
proliferació i l’assentament de zones 
industrials i de serveis, principalment a la 
província de Barcelona. Aquestes obres i 
la millora que han representat han donat 
suport a nous sectors que han vingut a 
substituir d’altres que havien estat 
tradicionals a Catalunya, però que ara ja 
gairebé havien desaparegut. A més, han 
fet possible una xarxa logística que 
permet l’enviament de productes, tant al 
mercat ibèric com a la resta del continent 
europeu.

Una cosa semblant podem dir dels 
projectes ferroviaris, amb la connexió del 
tren d’alta velocitat cap a Madrid, cap a la 
resta de la Península i cap a la frontera 
francesa. La modernització ha beneficiat 
el trànsit aeri, sobretot amb l’aeroport del 
Prat, i el Port de Barcelona; és a dir, els 
grans nuclis de distribució de persones i 
mercaderies. 

Satisfets però crítics
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exportacions circulen per aquesta zona, 
aquesta xifra és també una mostra de la 
rellevància de la via. I el seu potencial, 
pel que fa a canalitzador de mercaderies, 
queda reflectit en la dada següent: només 
el quatre per cent dels productes que 
s’exporten ho fan per ferrocarril, mentre 
que a la Unió Europea aquest percentatge 
arriba al 25 per cent. 

Per tot això, la connexió de carreteres, 
ports, aeroports i ferrocarril, des de la 
frontera francesa fins a l’Atlàntic, es 
considera el projecte d’infraestructura 
prioritari en aquest moments, al qual les 
administracions (des de l’europea fins a 
l’autonòmica, passant per l’estatal), han 
de dedicar esforços per complir terminis 
i obrir noves vies de comunicació i de 
transport. En coherència amb aquest 
impuls que demanen, els empresaris 
estan disposats a aportar fons, com es 
contempla, per exemple, en el projecte, 
que ja està en marxa, de connexions de 
la Zona Franca del Port de Barcelona, 
obra que consideren vital per afermar 
l’activitat creixent que ja enregistra i que 
ha augmentat considerablement en els 
darrers anys gràcies a la construcció de 
nous molls i de vies d’accés i de sortida. 
Amb això, el port ha duplicat l’extensió 
fins a les 1.300 hectàrees que ocupa 
actualment, i ha servit per assegurar 
una posició de lideratge en el 
Mediterrani.

Aquesta col·laboració público-privada en 
el finançament d’infraestructures ha 
conegut els seus millors moments a 
Catalunya en diversos projectes, però 
l’arribada de la crisi econòmica, 
l’escassedat de finançament públic i del 
sistema financer, i la situació dels 
recursos de les mateixes empreses han 
comportat una disminució important 
d’aquesta manera de fer front a projectes 
d’infraestructures costosos. Tot i això, els 
empresaris consideren que aquest 
finançament dual continua sent una 
alternativa eficaç per emprendre els 
projectes pendents, sempre i quan es 
tracti d’obres racionals, sostenibles i 
rendibles a llarg termini.

Juntament amb el camí cap al sud de la 
Península, l’altre gran problema 
d’aquesta via és l’operativitat 
transfronterera per ferrocarril, ja que en 
aquests moments es tracta d’una via poc 
competitiva i costosa. Actualment, les 
mercaderies que hi circulen utilitzen la 
línia d’alta velocitat, en la qual tenen 
prioritat els trens de passatgers, i un 
tram, el del túnel del Pertús, és de gestió 
privada. A més, per completar el trajecte 
cal dur a terme canvis tècnics de tracció i 
sistemes de senyalització. Tot això 
retarda, encareix i limita el trànsit 
internacions de mercaderies per 
ferrocarril. És per aquest motiu que les 
indústries interessades en aquesta via 
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consideren prioritària la solució d’aquest 
problema, solució que inclou també 
demandes a França, l’altra part del 
binomi a ambdós costats de la frontera.

Per al desenvolupament i impuls que 
encara té per davant el trànsit de 
mercaderies per ferrocarril, alguns dels 
participants han destacat la necessitat 
d’emprendre les obres necessàries per tal 
que puguin circular trens grans, de més 
de 60 metres de llargada, per 
incrementar-ne la rendibilitat i l’atractiu 
d’utilitzar aquesta modalitat. 

En consonància, també, amb el ja 
esmentat Corredor del Mediterrani i 
lligat amb aquest, els responsables de les 
grans empreses defensen completar la 
vertebració de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, que inclou la connexió 
port-aeroport-estacions, però, també, 
noves vies de rodalia i metro (per 
exemple la línia 9 del metro, que connecti 
la ciutat amb l’aeroport i amb el nou 
recinte de la Fira de Barcelona), i 
carreteres de connexió interna, com la 
ronda exterior de Mataró. Bona part 
d’aquestes obres s’han vist alentides o 
ajornades com a conseqüència de les 
reduccions de despesa pública aplicades 
en els darrers anys, a causa de 
l’increment del dèficit de les 
administracions. Malgrat la prioritat que 
sembla que suscita la consolidació 
pressupostària, els presidents i consellers 
delegats remarquen el retorn, tant 
econòmic com social, que aquestes 
infraestructures comportarien per a la 
societat. 

Entre les obres inacabades, paralitzades o 
ajornades que es consideren importants 
també hi figuren el desdoblament de 
l’N-II, a Girona, cap al nord; o la variant 
de Vallirana cap al sud de Catalunya, 
entre d’altres. A més del valor que tenen 
com a connexions vertebradores del 
territori, els empresaris consideren que el 
cost de mantenir el seu estat actual és 
superior al de la finalització. Tampoc no 
obliden la necessitat de mantenir i 

conservar les infraestructures ja 
construïdes per evitar-ne el 
deteriorament, qüestió que també ha 
patit els rigors de les retallades 
pressupostàries. 

Com a condició final per a què el mapa 
d’infraestructures representi un impuls 
al comerç i a l’economia, els empresaris 
demanen un mapa logístic de Catalunya, 
que es completi amb plataformes noves i 
connexions intermodals a tot el territori. 
Això comportaria augmentar les que ja 
existeixen per garantir la connectivitat 
dels diferents modes de transports allà 
on el teixit industrial ho necessiti per tal 
d’abastir i canalitzar la producció. En tot 
cas, saben que és un tema sensible per les 
tensions que pot provocar entre les 
diferents zones, i demanen un acord de 
tots els implicats per aconseguir 
dissenyar-lo.

Juntament amb les obres i projectes 
concrets, l’altre gran tema de discussió 
entre els participants en aquest informe 
és la gestió dels grans centres de 
transport. Hi ha una gran coincidència, 
entre molts dels que han opinat, a 
demanar una gestió privada i 
diferenciada d’infraestructures, com 
aeroports, ports i, fins i tot, autopistes del 
mar. Malgrat els passos que ja s’han fet 
per tal que les empreses i els agents 
socials participin en els òrgans de govern 
d’aquests centres (consorci, comitès de 
rutes, etc.), els empresaris consideren que 
la gestió privada és més eficient que la 
pública en aquest àmbit, com ho 
demostren experiències consolidades en 
altres països.

A més, aquesta gestió privada, individual 
i més relacionada amb l’entorn en el qual 
se situen, permetria impulsar-ne 
l’activitat i que responguessin millor a les 
necessitats del teixit econòmic a què han 
de servir. Per això també caldria un 
regulador independent i sòlid. Aquestes 
són peticions que tenen més sentit ara 
que el Govern ha anunciat l’inici del 
procés de privatització de l’operador 
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aeroportuari. El mateix podem dir, per 
exemple, de la fixació de tarifes per al 
trànsit portuari, terreny en el qual també 
es demana una gestió individual, com ja 
tenen els grans centres internacionals per 
adaptar-se millor als seus objectius i 
tràfics estratègics. 

Un altre tema controvertit, sense 
abandonar els aspectes econòmics de la 
gestió, és el pagament per ús de les 
infraestructures, qüestió amb una llarga 
tradició de polèmica a Catalunya, a causa 
de l’existència de peatges a les autopistes. 
A més, es tracta d’un tema relacionat amb 
la racionalitat en l’ús i la percepció social 
per part dels ciutadans. Els empresaris 
coincideixen a demanar un sistema 
harmònic a tot l’Estat, i fins i tot a Europa, 
amb criteris clars de gratuïtat, davant la 
situació actual en què es produeixen 
situacions diverses i desiguals entre 
comunitats i entre diferents zones de 
Catalunya mateix. Alguns participants 
defensen l’extensió de l’anomenada 
vinyeta europea, taxa sobre l’ús de les 
infraestructures que, en alguns països 
del centre del continent, paguen els 
conductors de certs vehicles. 

On sí que hi ha crítiques i queixes 
generalitzades és en l’àmbit de l’energia i 
les seves infraestructures. Les 
deficiències i la manca de racionalitat de 
les actuals xarxes elèctriques provoquen 

problemes d’abastament i, sobretot, de 
costos elevats, especialment a les 
companyies que consumeixen més 
energia. I en aquest terreny, molts dels 
participants assenyalen una assignatura 
pendent: la connectivitat energètica amb 
França. Malgrat la polèmica que l’ha 
envoltat, els presidents i consellers 
delegats defensen la culminació de la 
MAT, la línia de molt alta tensió a través 
dels Pirineus orientals, per garantir un 
subministrament suficient i més eficient.

Com a darrer aspecte en aquest catàleg 
de necessitats en el camp de les 
infraestructures, els responsables de les 
grans empreses catalanes manifesten 
preocupació per la carència d’obres 
hidràuliques que garanteixin el 
subministrament davant d’una eventual 
sequera, ja que tota economia moderna 
necessita una important reserva per 
afrontar eventualitats. A més, també 
reclamen dotacions potabilitzadores que 
apugin els nivells de depuració i 
reutilització de l’aigua.

En resum, podem dir que els empresaris 
consideren que Catalunya compta amb 
una situació favorable pel que fa a 
infraestructures, però que encara ha de 
fer molts passos per aconseguir que 
estiguin al servei d’una economia amb 
necessitats creixents i amb una 
indubtable vocació exterior.

Conclusions

  Les principals demandes són el Corredor del Mediterrani i les 
connexions del centres de transport de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. 

  Troben a faltar un mapa logístic de Catalunya que contempli 
plataformes noves i connexions intermodals a tot el territori.

  Els empresaris exigeixen un sistema de pagament per ús 
d’infraestructures que sigui harmònic a tot l’Estat.

  Crítiques a les infraestructures energètiques i als alts costos, alhora que 
defensen la culminació de la MAT, línia de molt alta tensió 
transpirinenca, per assegurar la connexió amb França.
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L’empresa catalana mira  
cap a l’exterior8
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madurat va ser l’hora d’invertir per 
aconseguir una presència a les zones 
més atractives, i aquesta presència s’ha 
convertit en adquisicions d’empreses 
locals, acords amb aquests, obertura de 
seus pròpies, etc., segons les 
característiques específiques de cada 
sector.

Segons quina sigui la fórmula escollida, 
pràcticament tots els que han explicat 
les seves experiències asseguren que 
han estat processos molt complexos, en 
els quals han influït multitud de factors, 
com correspon a una decisió estratègica 
com aquesta. Dit això, el consell més 
generalitzat és que el camí cap a 
l’exterior només s’aprèn fent-lo, amb 
bons companys, però provant i aprenent 
alhora, a mesura que els projectes es van 
desenvolupant.

Una primera condició ineludible és 
conèixer el lloc on es vol actuar, i per 
això els presidents i consellers delegats 
recomanen utilitzar personal de cada 
país, o bé nacional però amb experiència 
a l’exterior. Amb ells, els projectes s’han 
d’adaptar a les condicions i regulacions 
de cada país i un cop valorades les 
necessitats, consideren que arriba el 
moment de decidir el següent pas, 
l’expansió. Però tots aquests consells 
estan condicionats per dos factors 
importants: la dimensió de l’empresa i 
l’accés al finançament dels projectes.

El teixit empresarial català es 
caracteritza per una àmplia presència 
d’empreses mitjanes per a les quals 
l’aventura exterior pot representar un 
repte més gran. En aquest punt tenen 
una importància especial els 
mecanismes públics de suport a la 
internacionalització i la col·laboració 

La sortida cap a altres països i mercats 
ha estat una constant en l’activitat de les 
empreses catalanes, des de fa segles. 
L’obertura de la seva economia ha estat 
superior a la d’altres territoris 
d’Espanya, encara que el creixement del 
consum intern enregistrat en les últimes 
dècades i, sobretot, l’establiment del 
mercat únic europeu, va fer possible que 
els esforços se centressin, més que 
abans, en àrees properes. No obstant 
això, els responsables de les grans 
empreses subratllen que un dels pocs 
aspectes positius que ha portat la 
recessió dels últims anys ha estat una 
nova onada d’activitat internacional a la 
recerca de consumidors menys afectats 
per la crisi que els domèstics respecte al 
seu poder adquisitiu. 

Alguns arriben a qualificar el que va 
passar d’”explosió” d’empreses 
exportadores i d’activitats corporativa a 
l’exterior, que ha tingut un major 
exponent a Catalunya. Tot sembla 
indicar que aquesta tendència ha vingut 
per quedar-se, tot i que es confirmi la 
reanimació del consum intern. 
L’experiència acumulada en els últims 
temps, amb problemes i fracassos, parla 
d’èxit de vendes i en presència en 
mercats desenvolupats i emergents, en 
els quals les empreses catalanes i els 
seus productes han demostrat ser 
competitius en molts casos. 

A partir d’aquesta constatació, les vies i 
fórmules per emprendre aquesta 
aventura exterior són variades i, sovint, 
complexes. En general, els participants 
asseguren que les seves companyies van 
començar exportant gradualment a nous 
països alhora que incrementaven el 
coneixement dels respectius mercats 
locals. Quan aquest procés ja havia 

Impulsats per la crisi
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público-privada, àmbits en els quals els 
presidents i els consellers delegats 
valoren els instruments i les institucions 
que s’han desenvolupat a Catalunya en 
els darrers anys. Si alguna cosa troben a 
faltar és una major promoció d’aquests 
organismes i facilitats, ja que molts 
consideren positiva la seva experiència 
de col·laboració amb ells. A parer seu és 
la millor manera de pal·liar els 
inconvenients menors de l’empresa a 
l’hora d’encarar projectes a l’exterior. 
Una altra alternativa que assenyalen és 
la unió amb altres empreses, 
preferiblement del país on es vol actuar, 
amb l’objectiu de guanyar volum i 
reforçar les garanties d’èxit. Perquè com 
ja hem dit, les grans empreses tenen més 
mitjans i possibilitats a l’hora de sortir a 
l’exterior, i això els confereix també el 
caràcter de ‘tractors’ que impulsen la 
viabilitat altres projectes.

Un altre tret característic de l’economia 
catalana és la rellevància de les 
empreses familiars, a les quals els 
màxims responsables de les grans 
companyies atribueixen més flexibilitat 
en la presa de decisions, però també una 
gran resistència a l’hora d’arribar a 
acords amb empreses estrangeres que 
alteren el repartiment del poder 
corporatiu. També en aquest punt, els 
avenços assolits en els últims anys, pel 
que fa a la presència en altres països, 
semblen confirmar que aquestes 
reticències, en gran part, ja han quedat 
enrere. 

Res de tot això seria suficient sense un 
finançament adequat dels projectes 
d’internacionalització, i la situació dels 
balanços empresarials i dels mercats 
financers, en els últims anys, no han 
ajudat. Un cop més, les dificultats han 
estat més grans com més petita era 
l’empresa, i com més lluny o menys 
desenvolupat eren els mercats objectiu. 
Els presidents i consellers delegats 
remarquen la necessitat de comptar amb 
un bon assessorament o 
acompanyament per part dels bancs o 

institucions finançadores de projectes, 
però també demanen que es 
desenvolupin instruments alternatius 
que encara tenen un recorregut escàs. 
Entre aquest citen especialment el 
sistema de private equitiy o capital risc, i 
demanen un acord entre partits polítics 
per impulsar-lo amb una visió a llarg 
termini que serveixi per consolidar la 
presència internacional de les empreses 
catalanes. 

Els empresaris també demanen la 
correcció del tipus de canvi de l’euro 
perquè no perjudiqui les exportacions a 
mercats exteriors. Els empresaris 
valoren el suport que ha rebut 
l’economia per part de les institucions 
europees, fonamentalment del Banc 
Central Europeu, però demanen menys 
fortalesa de la divisa que acompanyi la 
internacionalització de l’activitat 
empresarial. 

Entre els consells sorgits de l’experiència 
de les grans empreses catalanes per tal 
de garantir l’èxit dels projectes  
destaca l’augment de la competitivitat, 
però també l’abandonament dels 
complexos sobre aquest tema.  
L’opinió generalitzada és que, en els 
últims anys, els productes, els projectes i 
els serveis han guanyat competitivitat 
davant els seus competidors no només 
en preu, sinó també en innovació i 
excel·lència, i es considera que aquest és 
el mètode que s’ha de seguir. 
L’especialització de producte o de país 
ha estat una de les vies escollides i ha 
afavorit, en molts casos, l’assoliment 
dels objectius, juntament al coneixement 
dels mercats locals, que ha hem 
comentat.

Assenyalem un problema esmentat 
gairebé per tots els participants: els 
empresaris lamenten el baix nivell de 
coneixement d’altres idiomes, tant per 
part de treballadors com de directius 
catalans. Aquesta és una assignatura per 
a la qual demanen que s’adoptin 
mesures immediates a l’entorn del 
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sistema educatiu. En aquest sentit 
consideren que la sortida de joves a 
l’estranger, com a conseqüència de la 
manca d’oferta de llocs de treball, 
contribuirà a millorar, en part, aquesta 
situació.

L’altra variant de la projecció exterior de 
l’economia catalana, l’exportació, viu 
també bons moments com a 
conseqüència, en part, de la cerca 
d’alternatives a què ha obligat la crisi, i 
no és excloent sinó complementària a la 
presència directa en altres mercats. 
Aquest impuls fa que el 45 per cent dels 
exportadors de tot l’Estat siguin 
catalans. Per exemple, actualment al 
Port de Barcelona, el 60 per cent del 
tràfic és cap a l’exterior, mentre que el 
40 per cent restant correspon a 

importacions, una proporció que s’ha 
invertit en els darrers set anys. 

En aquest àmbit assoleixen especial 
rellevància els aspectes logístics, com 
hem reflectit en el capítol anterior 
d’aquest informe. I hi influeixen també 
temes burocràtics (duanes, inspeccions, 
horaris, etc.) i urbanístics, sobre els 
quals els empresaris reclamen un esforç 
de consens de totes les administracions 
implicades i les empreses per facilitar-ne 
l’objectiu: que Barcelona es converteixi 
en la gran plataforma logística del sud 
europeu i de la Mediterrània. 

Per tant, la presència de l’economia 
catalana a l’exterior ja acumula un gran 
recorregut i compta amb un prometedor 
camí per endavant.
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Conclusions

  La recessió ha provocat una nova onada d’activitat internacional de les 
empreses catalanes a la recerca de consumidors menys afectats per la 
crisi.

  Una condició indispensable per assolir l’èxit a l’exterior és conèixer en 
profunditat al mercat en què es desitja actuar.

  Els mecanismes i organismes públics d’ajuda a la internacionalització 
són decisius per donar suport a companyies de menor dimensió perquè 
puguin vèncer les dificultats. 

  Barcelona aspira a convertir-se en la gran plataforma logística del sud 
d’Europa a través de la qual es canalitzi un comerç exterior creixent.



 

Els mecanismes públics de suport a les pimes 
exportadores són efectius 48,9% 14,9% 2,1%23,4% 10,6%

L’exportació és sempre una bona decisió 
estratègica per a una empresa 12,8% 44,7% 40,4%2,1%

Opinió sobre els temes de política econòmica en l’activitat econòmica de Catalunya

L’exportació és sempre una 
bona decisió estratègica per a 

una empresa

Els mecanismes públics de 
suport a les pimes exportadores 

són efectius

Totalment en desacordNs/Nc En desacord D’acord Totalment d’acord

% D’acord/Totalment d’acord

85,1%

17,0%

Voleu informació addicional? 
Una decisió estratègica 
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Transferència tecnològica  
i innovació empresarial9
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sanejament financer dels balanços 
empresarials per fer front als costosos 
projectes de recerca. Per això es valoren 
els incentius fiscals que s’han 
desenvolupat per donar suport a aquesta 
tasca, però reclamen que siguin més 
estables tant els incentius com el marc 
regulador, per tal de permetre la 
continuïtat de programes que necessiten 
un termini més llarg de maduració i de 
consecució de resultats. Amb tot, els 
presidents i consellers delegats 
recomanen examinar amb molta cura la 
rendibilitat dels projectes de recerca 
perquè no perjudiquin greument els 
comptes corporatius. 

La prioritat de la innovació s’estén a tots 
els sectors, des dels purament científics 
als serveis, passant per la indústria o 
pels processos administratius. Totes les 
empreses es veuen afectades i 
preocupades per la necessitat 
peremptòria d’invertir i d’organitzar la 
recerca en nous productes o mètodes de 
producció. Però al constat del 
finançament, i com també passa amb 
altres temes tractat en aquest informe, 
la dimensió de les empreses és un 
condicionant decisiu per emprendre 
aquests projectes. La recomanació més 
estesa és que les companyies mitjanes 
busquin acords i estableixin relacions de 
partenariat per complementar les 
disponibilitats de fons i les diferents 
experiències, ja que l’especialització en 
aquest àmbit és un factor més que 
convenient. Aquests pactes poden 
abastar companyies de diversos països 
del mateix entorn europeu.  

I, parlant de col·laboracions, 
evidentment en el cap de l’R+D té molt 
de sentit l’aliança del món empresarial 
amb les universitats, i és precisament el 

Al llarg dels diferents capítols d’aquest 
informe hem pogut comprovar que 
existeixen una sèrie de factors 
estratègics i transversals a l’activitat 
empresarial, com la fiscalitat, el 
finançament o la qualificació del capital 
humà, per citar-ne alguns exemples. De 
les converses amb els responsables de les 
grans empreses catalanes deduïm que 
en aquest llistat d’elements prioritaris 
s’hi han colat, amb pes propi, la 
innovació i la recerca. Totes les persones 
consultades consideren que sense aquest 
elements, la competitivitat i, fins i tot, la 
supervivència de les empreses són cada 
dia més complicades, fins al punt que 
algun fa servir l’expressió “innovar o 
morir” per reflectir el caràcter 
fonamental que ha adquirit a les 
companyies. Invertir en tecnologia i en 
recerca és assegurar l’eficiència, però 
aquesta inversió ha de ser continuada i 
avaluada per aconseguir que es 
converteixi en la palanca de l’èxit 
empresarial.

S’estén també l’opinió que Catalunya se 
situa al capdavant de les comunitats 
autònomes en aquest terreny, gràcies als 
esforços que han fet les empreses des de 
fa anys i, també, gràcies als programes 
que han posat en marxa les diferents 
administracions. No obstant això, aquest 
lideratge domèstic se situa en posicions 
més discretes en la comparació amb 
altres països de l’entorn més 
desenvolupat. Ja sigui cap de lluç o cua 
d’estruç, els presidents i consellers 
delegats veuen l’estat de l’R+D a 
Catalunya amb moderada satisfacció, 
malgrat que remarquen les deficiències 
que encara arrossega per haver iniciat 
tard l’esforç i per les dificultats 
financeres dels últims anys. I en aquest 
tema també és un requisit bàsic el 

No tot està inventat
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tema en què s’enregistren opinions més 
contraposades en aquest capítol. Per 
alguns dels responsables de grans 
companyies, els programes patrocinats, 
fa més d’una dècada, per l’administració 
autonòmica i continuats pels diferents 
governs, han aconseguit grans avenços 
gràcies a què s’han salvat del rigor de les 
retallades pressupostàries, tot i que 
alguns investigadors han lamentat la 
disminució de programes en marxa. Els 
que defensen tot el que s’ha fet fins ara 
remarquen les experiències empreses 
per diverses universitats catalanes  
que compten amb personal qualificat, i 
que s’han convertit en centres 
tecnològics especialitzats en diferents 
camps, alguns dels quals han 
desenvolupats programes importants en 
col·laboració amb empreses i finançats 
per aquestes.

Però hi ha un altre grup de participants 
en aquest estudi que expressen 
inquietud per la mala disposició, dels 

centres educatius superiors, per 
respondre a les necessitats del sistema 
econòmic Segons ells, s’han revelat com 
a estructures rígides, amb escassa 
disposició a canviar i poc obertes a la 
societat i a la realitat que les envolta. A 
aquestes universitats els atribueixen un 
interès nul per la transferència de 
coneixement i de tecnologia, per traduir 
els resultats de les seves investigacions 
en avenços i projectes que serveixin per 
aplicar-los a empreses. 

L’aspiració d’aquests directius i 
empresaris més crítics és que les 
universitats arribin a ser una mena de 
departament d’R+D de les companyies, i 
que impulsin, en col·laboració, projectes 
d’spin off per desenvolupar recerques 
útils per a ambdues parts. En aquest 
acostament del món acadèmic i de 
l’universitari, consideren que l’empresa 
ha d’obrir les portes i invertir, les 
universitats han de fer un gran esforç 
per vendre les seves habilitats i col·locar 
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els universitaris i doctors a les 
companyies, i l’administració pot 
estimular els centres docents perquè 
facin aquest recorregut. 

També hem recollit algunes crítiques a 
l’excessiva proliferació de centres 
tecnològics i parcs científics. Malgrat els 
nombrosos casos d’èxit que s’han assolit 
en els últims anys gràcies a la 
col·laboració entre universitats i 
empreses, alguns presidents i consellers 
delegats consideren que ha arribat l’hora 
d’incentivar-ne la fusió per aconseguir 
l’excel·lència dels que en resultin, ja que 
la dispersió va en contra de la qualitat i 
rendibilitat desitjades. Per això 
demanen a les administracions que 
afavoreixin aquestes unions amb els 
fons públics que destinen a R+D, de 
manera que hi hagi una major selecció 
de centres que es tradueixi en una 
creixent transferència tecnològica útil 
per al teixit econòmic. 

Respecte a una altra manera clàssica 
d’unió per la recerca, els clusters, els 
empresaris no es posen d’acord sobre la 
seva utilitat o sobre si ha estat positiu el 
desenvolupament que han conegut a 
Catalunya. L’opinió més generalitzada és 
que compleixen els objectius i en 
justifiquen l’existència (i l’esforç inversor 
que representen) quan sorgeixen a partir 
d’una realitat ja consolidada que 
encamina l’activitat d’una zona a un 
determinat sector amb presència 
tradicional en aquesta àrea. És a dir, 
quan existeix una concentració real 
d’una activitat i facilita l’R+D 
d’empreses menors situades en el mateix 
indret. Però com a resultat de l’èxit dels 
projectes inicials, l’excessiva proliferació 
d’aquestes àrees ha acabat pervertint els 
objectius per als quals van ser 
dissenyades, i responen més a les 
demandes d’un territori o d’una 
aspiració política que a una necessitat 
econòmica.

En aquest punt, els participants en 
aquest estudi també aporten alternatives 

i solucions. Per alguns, el pas següent és 
la creació de clusters transversals, fins i 
tot, transfronterers que responguin a 
una activitat (per exemple, la 
informàtica) i serveixin a diverses 
indústries. 

Un altre model que s’aporta és el dels 
centres d’investigació nord-americans, 
al voltant dels qual es crea un autèntic 
ecosistema d’emprenedoria i d’incentius 
al desenvolupament d’empreses noves, 
amb facilitats per a la gestió de patents, 
laboratoris d’assaig, vivers 
especialitzats, etc. 

Finalment, i en la línia de reclamar  
més protagonisme per al món 
empresarial, alguns presidents i 
consellers delegats defensen que les 
seves companyies es converteixin en 
acceleradors d’altres projectes o 
d’emprenedors, de manera totalment 
independent, però finançats per aquesta. 
Seria una manera d’assegurar la 
suficiència financera de les noves 
empreses i permetre més transferència 
de coneixement.

Les tasques que s’han de desenvolupar 
per arribar al nivell desitjat de qualitat 
en la recerca i la innovació també 
arriben als poders públics, ja que els 
empresaris no obliden els pressupostos 
europeus i plans com l’Horitzó 2020, al 
qual Espanya ha aportat un deu per cent 
del total de la dotació. Per això demanen 
als responsables polítics que, per 
primera vegada, es marquin l’objectiu 
d’aconseguir aquest mateix percentatge 
de retorn en ajudes per a la investigació i 
el desenvolupament. 

Però no tot són subvencions. Els 
presidents i consellers delegats també 
demanen canvis en el marc legal i fiscal 
dels resultats de les recerques per tal 
d’impedir que les patents i els royalties 
que en resultin acabin en llocs amb 
legislacions més favorables. O que, per 
exemple, en les contractacions públiques 
s’afavoreixi la innovació com un factor a 
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tenir en compte en la valoració de les 
ofertes presentades.

Són receptes més o menys innovadores 
per consolidar uns avenços ja duts a 

terme en un món, el de la investigació, 
en què qualsevol pausa pot malmetre 
anys d’esforços.

Conclusions

  Catalunya és al capdavant d’Espanya en innovació, però encara 
arrossega dèficit davant els països més destacats en aquest àmbit. 

  Els empresaris demanen estabilitat en els incentius fiscals a l’R+D i en 
el corresponent marc regulador per permetre la continuïtat de 
programes.

  Les universitats han de respondre millor a les necessitats de les 
companyies i oferir més flexibilitat per gestionar projectes de recerca. 

  Les empreses es poden convertir en acceleradors de projectes i 
d’emprenedors. 



 

L’atomització del teixit empresarial català és un 
obstacle per a la inversió en R+D i la innovació

Els centres tecnològics de Catalunya no estan 
prou connectats amb les empreses

25,5%

2,1% 10,6% 53,2% 19,1%

57,4% 14,9%2,1%

14,9%

Opinió sobre l’efecte de la R+D+i en l’activitat econòmica de Catalunya

Els centres tecnològics de 
Catalunya no estan prou 

connectats amb les empreses

L’atomització del teixit 
empresarial català és un 

obstacle per a la inversió en 
R+D i la innovació

Totalment en desacordNs/Nc En desacord D’acord Totalment d’acord

% D’acord/Totalment d’acord

72,3%72,3%

Voleu informació addicional? 
Invertir en R+D+I
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